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POLITISCH I DEALISME .
(Naar aanleiding van Jhr. Mr. A . F. De Savornin Lohman.
.,,Onze constitutie," .)
DOOR

Prof. Mr . W . VAN PER VL-UGT.

Had Nederland in 1814 Ora -nje to danken aan de grondwet? clan wel de grondwet aan Oranje? Zoo mag men het
historische dilemma stellen, waarin de keuze van den
tweeden term goeddeels den verderen gedachtegang van
Mr. Lohman's boek bepaalt . Men kan het gewicht dier
geschiedkundige vraag voor de verklaring onzer constitutie
sterk overdreven achten ; onnut behoeft daarom het zoeken
naar een richtig antwoord niet to zijn . Vooral om het
licht, dat daaruit op wjjsgeerige grondvragen kanvallen .
Bekend zijn de redenen, waarmede over en weAr op
den genoemden tweesprong wordt positie genomen . Unerzijds : die, waarop ook Mr. L o h m a n nadruk legt . ,Oranj e
,,was souverein, eer de grondwet bestond . Zoo weinig was
,,zijne souvereiniteit het maaksel van die wet, dat veeleer
,,omgekeerd deze eene schepping is der kroon . Het zijn
..niet 4enmaal Staten. Generaal geweest, die haaraanvaard,.,den namens de onderdanen, maar veeleer samenkomsten
,,van notabelen, door de regeering zelvebenoemcl ." Tijdens
de belangrijke gedachtenwisseling, den Joe- Maart 1887
in de Tweede Kamer gevoerd over het inlasschen van ,de
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„Gracie Gods" in het grondwettelijke afkondigingsformulier,
droeg Mr . D e G e e r nog een' eigen zak koren op dezen
molen aan. Hoe weinig, dus betoogde hij, W i 11 e m I
zelf zijne koningswaardigheid beschouwde als van onderen
op hem toegekomen, hoezeer hij, omgekeerd, in haar eene
gift van boven zag, bewees nog zijne afstandsproclamatie
van 7 October 1840 met hare nadrukkelijke betuiging, dat
het ,de Almachtige Opperbestuurder der volken" was, die
den koninklijken steller tot zijne ,hooge betrekkingen had
,,geroepen" . 1)
Maar dan ter overzijde hoort Ge weer, bijvoorbeeld,
T e I I e g e n gansch anders sprekende feiten ophalen . 2) Een'
brief, vooreerst, reeds op den 19en November 1813 door
V a u H o g e n d o r p aan den Prins gericht met de beslissende zinsne6 : ,La maison d'Orange sera souveraine avec
,,des lois fondamentales . . . " Dan voorts ook de bewoordingen, waarin op 1 December daaraanvolgende de commissarissen van het algemeen bestuur to Amsterdam Zijne
Hoogheid uitriepen tot souvereinen vorst . jTwe burgerlijke
,,vrijheid" (zoo wend den ingezetenen daar verzekerd) ,zal
„door wetten, door eene die vrijheid waarborgende consti,,tutie gegrondvest zijn" . En daarna weder deze verklaring
in 's Prinsen eigene proclamatie, des anderen daags gedaan
ten Raadhuize der hoofdstad : jk aanvaarde, wat Neder,,land mij aanbiedt, maar ik aanvaarde het ook alleen onder
,,waarborging eener wijze constitutie, welke TJwe vrijheid
.,,tegen volgende mogelijke misbruiken verzekert" . Al welke
uitdrukkingen, natuurlijk, licht zich leenen om to worden
gebruikt als steunsels voor de slotsom, dat dus de constitutie en de door haar geregelde monarchie het doel, in
logische orde het eerste -, en 's Prinsen souvereiniteit pas
in dezelfde orde het tweede, immers het middel zal geweest
zijn om tot dat doel to komen .
En zoo tot in het oneindige . Want waarlijk : er is
geen reden, waarom ooit een einde komen zou aan het
getwist over eene van den aanvang averechts gestelde
1)
2)

Arntzenius,
Handelingen" V blz. 731 .
Kandeekeningen" in ,De Gids" van 1867 Dl . I blz. 261 .
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vraag . Ziedaar, waarom reeds vroeger het fameuze dilemma,
pier ter sprake, ,de dusgeachte hoofdvraag" werd genoemd .
En ziedaar tevens het motief, waarom de schrijver dezer
regelen altijd heeft gemeend, van eene partijkeus in het
zoo juist geschetst proc6s zich wel to mogen onthouden .
Wat er dan hapert aan de inkleeding der vraag? Het is
zijns inziens dit. Zij ziet voorbij, dat, naar zin en bedoelen,
vestiging van recht geene gift is, maar eene vondst, eene
declarative, net eene constitutive daad . Met het bezigen
van den term ,te danken hebben" geeft zij stilzwijgend to
verstaan, dat, hetzij Oranje on s van de grondwet toekwam,
hetzij deze van Ora-nje, in elk geval hier sprake was van
eene gift, van iets, dus, wat de gever even goed had mogen
achterhouden . En dat juist is het, wat, zoodra gewaagd
wordt van eene rechtsvaststelling, volstrekt blijft uitgesloten . Indien in 1813 Zijne Hoogheid en de kloeke mannen die, onwee'rsproken, zich opwierpen tot leidslieden en .
woordvoerders van Nederland, indien zij het dens werden
over de constitutioneel bepaalde monarchie, als de destijds
en hier to vestigen orde des publieken rechts, het was
geen wilsdaad, die naar recht en rede ook andersom had
mogen uitvallen, neen, het was gezamenlijke erkentenis
eener gebiede -nde noodwendigheid, die evengoed noodwendigheid zou zijn geweest, al had de erkentenis ontbroken ;
kortom : het was een wederzijdsch zich buigen voor wat
men inzag dat van zelf sprak, voor den gezagoefenenden
eisch van hot recht-krachtens-den-aard-der-zaak . Ten aanzien
nu van zoo'n erkentenis eene vraag to doen, als was ze
eene vrije gift, misstaat niets minder dan zoo ieman-I over
B -ansen's en Kirchhoff's ontdekking der spectraal
analyse ging praten, als had het van hun believers afgehangen,
aan dat verschijnsel ook gansch andere wetten v6or to
schrijven .
Is het overmoedig, de onderstelling to opperen, dat
van de pier ontvouwde gedachten iets ook Mr. L o h m a n
zal hebben v6orgezweefd ? Zoo vastbesloten Loch in dit
deel van zijn boek de uitspraken, stuk voor stuk, u tegemoet
treden, zoo wankelend, zwevend is de indruk van het ge-
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heel . TTit meer dan hen plaats zou, bij haastig lezen,
kunnen warden opgemaakt, dat pier een aanhanger aan het
woord is van de Bourbon'sche leer der legitimiteit . Zoo,
waar de troonsbestijging van den Souvereinen Vorst gekenschetst wordt, als een ,optreden bij de Gratie Gods, iure
suo", 1) als ook, waar later, en tot tweemaal toe, gezegd
wordt, dat Oranje ons de grondwet ,schonk", 2) een term,
die licht doet denken aan de ,geoctroyeerde" ,charte" van
L o d e w ij k XVIII . Nogtans doet eene gezetter overweging then aanvankelijken indruk wijken . Met nadruk
toch verwerpt de Schrijver de gedachte, als had Oranje's
aanspraak op den Croon dezen zin, ,dat men zjjne rechten
(zou hebben gekrenkt), indien men het (was voorbijgegaan) ." 3) Ook wordt bij het vermelden van artikel 19,
handelend over de ,bijzondere omstandigheden", die,,eenige
,,verandering in de orde van erfopvolging raadzaam maken",
geen zweem van twijfel aan zijne oirbaarheid geopperd . 4)
Wat, strict genomen, toch to wachten ware geweest, had
zich de Schrijver jegitimist" gevoeld . Want dan moest,
in zijne oogen, ook de nog niet ten troon gestegen opvolger
reeds een .I verworven recht" hebben bezeten op de kroon .
Zoo schijnt, ten slotte, Mr. L o h m a n zijne eigenlijke bedoeling nog het volledigst en het scherpst to hebben uitgedrukt, waar hij de constitutie-,,schenking" door Oranje
Y'niet willekeurig" noemde, ,maar uit den drang der om,,standigheden, uit de wording van onzen staat zelve voort,,gevloeid ." Welke uitdrukking in geest en hoofdzaak
overgenstemt met het bekende, kort to voren gang ehaalde
woord van G r o e u : ,,Souvereiniteit zoncler constitutie zou
,,(de Prins) niet gewild hebben, al ware ze verkrijgbaar

,,geweest, evenmin als ze verkrijgbaar geweest ware, al had
ze gewild ." 5) Is echter ,de drang der omstandig.11hij
1)
2)
3)
4)
5)
blz . 769 .

Blz . 36 .
Blz . 43 .
B1z . 35 .
B1z . 68 .
,Handboek der geschiedenis van het vaderland", (1875) § 967,
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„heden", waarvan de Schrijver, als drijfveer tot de ,schenking",
gewaagt, niet wel zoo nauw verwant met „de gebiedende
,,noo dwendigheid", boven genoemd, dat het beter pas zou
hebben gegeven, zijne daadwerkelijke erkentenis, gelijk zij
in de uitvaardiging der constitutie voor ons ligt, dan ook
maar liever niet als ,schenking" to betitelen ?
„verwant" schijnt hier de gedachteg ang van Mr . L o hm a n met den onzen . „Eenzelvig" toch nog niet . Er is
schakeeringsonderscheid, en daarover zal nu een enkel woord
to zeggen zijn . Het is, om het aanstonds kort to teekenen,
dit . In „den drang der omstandigheden", en „de wording
„zelve van onzen staat", waarvoor onze Schrijver de mannen
van 13 en 14 zich laat buigen, ziet hij, wel niet uitsluitend,
maar dan toch in de eerste plants, iets factisch-onvermijdbaars, een niet-anders-kunnen . Ons, van den anderen karat,
schijnt de ,noodwendigheid", die destijds door Oranje en
zijne raadslieden in hunne daden werd erkend, voor alles
eene naar den letterlijken zinn des woords ,gebiedende" to
zijn geweest, in het kort : eenn niet-ana- - -Anogen . Ontwikkelen wij dat een weinig reader .
Reeds meer voor dezen was er sprake van den tweeledigen onderbouw, waarop de staatsbespiegeling van Mr .
L o h m a n steunt . Streng genomen, kan niemand, die met
deze dingen zich bezighoudt, zoo'n dubbelen grondslag
missen . Als macht, die recht to doers heeft, leeft, om het
zoo to zeggen, elke staat in twee werelden tegelijk : het rijk
der feiten en het rijk der postulaten. Een iegelij k, daarom,
die met hem zich bezighoudt, dient bovenal zich rekenschap
to geven, hoe in dat leveen felt en postulaat zich tot elkaar
verhouden . En licht loopt daarbij het juiste evenwicht
tusschen die beide eenigermate gevaar .
Naar welken karat, vooreerst dan, „de natuurlijke
,,mensch" allicht gevaar loopt to gaan overhellen, laat zich
wel raden. bij blijft bij de waarneembare feiten staan. Van
het oogenblik, dat onder onze ruwe vaderen eene overheid
ontstond, sedert den dag, waarop in deze of gene groep
van bij elkaar behoorende geslachten voor het eerst de
eigen richting der bloedmag enverbanden zich schikken moest
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naar het bevel van een' oppersten handhaver des vredes,
van toen of stond er voor de oogen des lichaams eene
zichtbare macht, gebiedend en verbiedend naar het haar
goeddocht, en den wAerspannige hare besluiten inscherpend,
des noodig, met den sterken arm . Zoo hebben overal aanvankelijk de zinnelijke menschen hun' staat gezien, gehoord
en ook gevoeld, soms, aan den lijve . En zoo is het voor
hen gebleven tot nu toe . Ret politische gebouw mode voor
hun' blik zijn toegenomen in lengte en breedte van het
erf, dat erdoor werd bestreken, inn hoogte van de op4enstapeling zijner verdiepingen (plaatselijke besturen, kantonale-, provinciale-,) in ingewikkeldheid, ten slotte, van den
bouw der bovenste verdieping (het opperst rijksbewind),
hierin blijft v ,6or en na, gezien met de oogen van den
ongeestelijken mensch, het levee in zoo'n torenbouw zichh
zelf gelijk : daarboven huist 4en man, 4en lichaam, of 4en
stel van machten, waarvan al de overigen de wet ontvangen,
waaraan haar niemand stele, waardoor de rest gedwongen
wordt, waarop Been ander dwang vermag to oefenen . Die
gene, zegt het natuurlijk menschenkind, die ,souverein"
die niemands bevelen heefb of to wachten, niemands dwang

to dulden, maakt dus het recht,

breekt het, buigt het
naar zijn behagen, is zelf van niet een' enkelen regel slaaf .
Ret komt er dus (zoo luidt, indien hij d6ordenkt langs die
lijn, zijne slotsom) het komt er dus voor iederen enkeling
slechts op aan, hetzij alleen, hetzij, als hij zich to zwak
voelt, in verbond met wie hem het i9aaste staan, die dakverdieping to bemachtigen .
,Zoek eerst" (lnidt dan zjjn
catechismus) ,het koninkrijk op deze aarde, en alle andere
,,Idingen, met name een stel van wetter, dat U in het gevlei
,,komt, zij zullen U wel toe-eworpen worden." Wie is er,
die hier niet de leer herkent van M a r x en E n g e 1 s, de
twee ongeestelijke menschen bij uitnemendheid in onzen
tijd ?
Juist het omgekeerd gevaar gaat dreigen, als, bij toenemende cultuur, de gave opkomt der begripsvorming . Dan
wordt ook vroeg of laat het verlangen wakker, een ding
gelijk de overheid met hare wetten niet meer alleenlijk

hierop aan to zien, hoe het zich den zinnen v6ordoet ?van
waar het komt ? waarheen het voert ? maar tevens nog op
dit : wat het beteekent ? omm wat r4den het er is ? Nn ziet
men eerlang in het recht, den staat niet larger gewrochten
slechts van feitelijke overmacht . Integendeel . Men komt
van lieverlecle tot de ontmoedigende erkentenis, dat het
natuurlijke verloop der dingen, waarin het rad van avontuur
nu dezen bovenbrengt en genera onder, en dan weAr de
verhouding omkeert, met vragen, als wat recht zou zijn?
wat onrecht? al bitter weinig zich schijnt in to later . Het
blijkt, indien men het op zij -n allerbest mag duiden,
voor zulke dingen onverschillig . 3a, vaak zelfs schijnt het
wel, als koesterde het voor het onrec'ht zekere voorkeur.
Dat leidt van zelf dan tot het omschrijven eener noocll,-euze
nit dit paar wegen : Van twee8n 4en (zoo zegt men) : ®f de
verzekerdheid van een waarachtig ors verplichtend recht
is looter zelfbedrog ; of wel de erkentenis van zulk recht
moet nit eene hoogere, reinere bron ons toevloeien, dan
het brak en troebel vocht van stellige wetter . en gebruiken,
opkomend nit het wisselspel der feitelijke machtsverhoudingen . Zoo poogt men dan boven dat factisclie nit to
gaan, omm in eene hoogere sfeer de vastigheid to vinden,
die in de lagere vruchteloos werd gezocht, en daarna nit
dat eerste onwrikbare gegeve7ae het sys teem . des richtigen
rechts in al zijne volheid to ontvonwen . „In al zijne vol,.,heid ." Zeker : de voorbeelden ontbreken niet, dat rechtsbespiegeliiag naar dezen trant in hare gedragingen zekeren
schroomm vertoo -nt, dat zij, nu ja, een stel van groote lijnen
trekt, omtrent wier richting zij niet weten evil van eenig
vergelijk, maar clan claartusschen zekere ruimte laat voor
rechtsverscheidenheid bij wisselende factische gegevens . Toch
schuilt, over het geheel, in de aanvangsrichting dezer denkwijs zekere fatal-iteit, die hare getrouwen aandrij*ft om in
hunne systemen het gebied van het standvastige, 4envormige steeds meer op kosten van het andere to vergrooten .
Totdat, bij doorgezette ontwikkeling van het beginsel, al
het positive recht, zoover het afwijkt van de 4ene richtige
lijn, zich moet getroosten, hoogstens nog to worden opge-
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merkt als min of meer curieus geval van menschelijke
dwaling . Is hier de geestesrichting niet geteekend, waarop
van al de strijdige denkwijzen onzer land- en tijdgenooten
het Calvinisme het meest gelijkt?
Tusschen die beide uitersten in plaatst zich nu Mr . IL o hm a n . Hij is gelijkelijk afkeerig van het jagen naar apriorisme
aan zijne rechter - en van de loutere feitelijkheid ter
linkerzijde . Hij voelt, en dat gevoel verdient ooze onverdeelde instemming, hij voelt den klemmenden nood hem
opgelegd om hier het punt van evenwicht to zoeken . Waar
hij het meent to vinden, werd ons al bekend . Eerst stelt
hij, echt Paulinisch, dit voorop : Alle macht is van den
Almachtigen God, om daarna met eene korte zwenking
dit tweede tot zijn' aanhef toe to voegen : De Almachtige,
Die de wereld leidt en krachten schept, zet nu voorts aan
het door Hem besteld gezag de roeping, de ontvangen
macht to doers strekken tot handhaving van de zelfstandigheid der maatschappij, waarover zij wordt geoefend, en van
het daarin geldende recht . - Over de godgeleerde inkleeding
dier proeve tot bemiddele-ra werd vroeger het noodige gezegd ; daarvan dus thans geen woord meer. Voor het oogenblik zij deze vraag gesteld : hoe to oordeelen over de kern
der leer in kwestie, gansch afgezien van haar Paulinisch
kleed? En dan is, onzerzijds, het antwoord dit : tegen de
orde harer beide stellingen rijst een onoverkomelijk bezwaar .
Met zijne rechtvaardiging der macht, als naacht, voorop to
stellen, zet Mr. L o h m a n de eerste schrede op eene lijn,
waar, denkt hij tot het einde toe haar af, geen overgang
naar gedachten van plicht en roeping is to vinden .
Reeft waarlijk macht aan het feit, dat zij er is, tot
hare rechtvaardiging genoeg? Zeker : bij het eerste hooren
schijut ons op die vraag een bevestigend antwoord wel to
passen . Van eene overheid, die al hare macht verloor, zal
op den dour ook het recht niet veel meer waard zijn . En
zoo hare macht blijft overeind staan, zal zij naar den regel
gerechtigd wezen, van mij gehoorzaamheid to vorderen ook
jegens wetten, die ik onrecht keur. Dat alles laat zich met
bet rechtvaardigen van macht, als macht, wel rijmen . In-
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tusschen : men beproeve eens de waarde deer rechtvaardiging
in haar' geheelen omvang. Men passe het ja" op onze
vraag van straks eens toe, niet enkel bij het geval, dat de
overheid van gisteren onttroond is en voor goed, maar oolbij staaltjes van naar tijd en plants bep6rkte machteloosheid harerzijds . Tegenover een' dief, bij v6orbeeld, die erin
geslaagd is, zijn misdrijf niet slechts to volvoeren, maar
to verbergen teve-us, is de overheid onmachtig . Hen is in
dat geval de macht, zoo tegenover haar, als tegenover den
bestolene . Dus . . . heeft clan hi'j* nu recht? Vreemd, inderdaad! Men meende vroeger recht to moeten handhaven,
omdat het recht was. De logica van deze machtsleer echter
wil, dat recht slechts recht is, omdat en voor zoover het
wordt gehandhaafd . Men zag voorheen in recht een beginsel
van schifting, van uitverkiezing uit gebeurlijkheden en ook
zelfs twit gebeurde dingen . Maar :her is eene beschouwing,
die recht ten slotte moet doen vereenzelvigen met elk voldongen feit . Men dacht tot dusver steeds, dat onrecht
maar al to vaak eene machtige werkelijkheid kon wezen .
En zie : het Paulinisch geloofswoord, door Mr . L o h m a n
omgesmeed tot wetenschapspraemisse, voert, doorgedacht,
in rechte lijn -naar het bekende aphorisme van . . . Spinoza,
dat onrecht enkel is, ,wat niemand wil en niemand kan" .
Vragen wij ook eens dit : hoe kwam to vaak de overheid aan hare macht? Mr . L o h m a n heeft niet noodig, to
worden herinnerd aan het beeld, dat niemand minder dan.
d e heilige Augustinus tot antwoord op die vraag ons heeft
,Een aardig en gepast bescheid", dus schrijft
geteekend .
hij, 1 ) , gaf 6ens aan den bekenden A I e x a n d e r den Groote
,,een geva -ngen zeeroover. Toen, namelijk, de koning then
-,.man vroeg, wat hij zelf van zijn onveilig makers der zee
5 ,dacht, zei deze met vrijmoedige koppigheid : ,Hetzelfde
,,,,wat Gij denkt van Uw onveilig maker der wereld . Maar
heet roover, omdat ik het doe met een klein scheepje ;
,,,,Gij - keizer, omdat Gij het doet met eene groote vloot .""
der heerschappij
Doch nu : als dan de wordings-eschiedenis
0
1)
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zoo dikwijls grootendeels slechts eene 4entonige opsomming
van ongerechtigheden is, waar blijft dan wel de logica van
hem, door wien de smetten der verw6rving bemanteld
worden met een ,,macht is recht", maar die clan plotseling,
bij de 6efeiaing van het dus verworvene, den machthebber
gerechtigheid komt preAken? Vooral, waar blijft het meten
met 6en maat, als later, bij ongehoorzaamheid jegens die
prediking, de onderdanen zelven door macht zich recht verschaffen, en nu op 6enmaal uit den mond des predikers,
eer hij h-dn recht doet, de eisch hun tegemoet klinkt, dat
zij vooral niet molten zijn voortbewogen door ,revolution.,, -naire theorie8n " ? Als macht genoeg was om de feitelijke
euvelen to wettigen van hare verwerving, waarom dau.
wordt zij op 6enmaal onvoldoende tot goedmaking van de
zonden harer practijk? En bovenal : hoe mag dan niet ook
de onderdaan haar inroepen, one- to bedekken de zonde der
motieven, die hem geprikkeld hebben tot geslaa-d verzet
Klaarblijkelijk meent Mr . L o h m a n het ook niet zoo,
als hij het in zijn' aauhef heeft beweerd . net vervolg
toont, dat hij, wel beschouwd, met een maar luttel gewijzigd
apostolisch woord, aangaande let Spinozisme zijner 9e bladzij
mag getuigen :
,W-,tt ik wil, schrijf ik niet . Want niet
5.,hetgeen ik wil, maar hetgeen ik haat, dat schrijf ik ."
.,,,Het felt," zoo zegt hij weinig later, ,het feit, dat wig
., .,door zekere personen beheerscht worden, behoeft to z~jner
rechtvaardic,ing evenmin een' rechtsgroud, als de daad van
„~n
.,,hem, die een' drenkeling uit het water haalt" . Men zou
zoo meenen, dat eene daad van krachtsoefening, die tevens
is eene daad van dienstbetoon, geen afdoend voorbeeld
heeten mag om de van zelf sprekende rechtmatigheid to
bewijzen van krachts-, of machtsgebruik ,tout court" .
,,Overheidsmacht", dus luidt het vender, „is het ademhalings,,werktuig der maatschappij" . Ook daar wordt we6r de
klem gelegd, niet op het bestaan der macht" maar op hare
.Junctie" . Volledig echter wordt de eigen aanhef bij slot
van rekening verloochend, als de rechtstitel der regeering,
die eerst onnoodig was genoemd ., gelegen beet in het beantwoorden aan hare roeping. ,.,Accoord!" zoo klinkt het

daarbij onzerzijds .
,,gezegd ?"

,Maar waarom dat dan

niet terstond

.,,,Denk u de gerechtigheid weg, wat zijn clan heerschap,,pijen anders dan rooverijen in het groot 1) ?" Dat woord van
den verwonderlijk genialen kerkvader is niet maar, waarvoor
Mr. L o h ni a n het zou willen houde -n, een ernstig vermaan,
tot hen, die heerschappij bezitten, gericht . Neen : het is
ook, het is in de eerste plaats het grondbeginsel der
methode voor wie over den zin van heerschappijvoering in
de wereld hunne gedachten laten gaan . Voor hen beduidt
het slit : ,Zoolang Gij niet de rechts-idee gesteld hebt, blijft
,A1 Uw peinzen ijdel, vordert Gij geen' stap . DaarmeA dan
.,,ook begonnen 2)!" In waarheidd is er hier geen heil, ten
zij dan in beslist idealisme, in de erkentenis van den aanvang
af, dat nevens het rijk der waargenomen feiten, waarin

steeds macht den doorslag geeft, er ruimte zijn moet voor
eene orde der idee6n, waar, afgezien van feitelijke macht,
met opzicht tot een ding als recht, of staat zijne reden van
bestaan to zoeken is . W-ij hebben voorts, en ook van den
beginne, to erkennen, hoe tusschen het 4ene dier twee rijken
en het andere verband bestaat in dezen zin, dat, voor zooveel het althans de menschenwereld raakt, de orde der
idee6n aanspraak heeft om, aan den feitenloop hare doeleinden to stellen ; reader aa-ngeduid : om door het medium
der conscientie de macht, die s -bap voor stap den gang der
factische gebeurtenissen bepaalt, to nopen tot haar' dienst .
Dat idealistisch ,credo" moet voorafgaan . flier is de eerste
schrede, die over alle volgende beslist . Een iegelijk, die met
dat ,credo" niet begirt, maar in zijn' aanhef louter machtsverhoudingen kent, snijdt daardoor onherroepelijk zich de
kans af, ooit nee'r to komen op eene slotsom. van hoe het
behoort to zijn . Men leest nu eenmaal, ook in het rijk
des denkens, geene druiven van doornen noch vijgen van
1) ,,De civitate Dei" . Aanhef van het boven geciteerde hoofdstuk .
2) Men vergelifte met het hier volgende des schrijvers studie :
."Finland, do rechtsvraag" . (1900) blz . 100.
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distelen. Conclusion van normaliteit kunnen niet anders
dan uit normative principi,5n wordeu gewonnen .
Wat dan, inzonderheid, de rechts-idee verlangt, daar,
waar zij aanspraak maakt op richting geven aan ons doen?
Steeds onder het v6orbehoud, dat het diep besef onzer
beperktheid in zulke erli-entenis ons dwiia9t to stellen,
kunnen wij ook thaws het slechts omschrijven, gelijk wij
het v6or dezen al eens deden : er zal, waar menschen samenleven, eene ordening van dat leven zij*n, die met volstrekte
onpartijdigheid de grenzen stelt aan, des vereischt afdwingbaar, underling ontzag en dienstbetoon . Bekwaamheid en
bereidheid om binnen zijn' kring then eisch in feiten om
to zetten is voor elk een, die heerschappij voert, de grond
van zijn gezao- of anders is daar geen gezag, maar enkel
dwang, geen recht, inaar overmacht in rechtsgedaante, geen
plicht der ouderdanen tot gehoorzaamheid, maar louter
afgedwongen vrees . In dit gedachtenkader eerst keert zich
de wederzijdsche plaats van macht en recht, gelijk zij den
ongeestelijken mensch zich v6ordoet, volslagen om . Indien,
ten tijde onzer primitieve vaderen, de opperste vredebewaarder over de bloedmagenverbanden gerechtigd zal geweest
zijn om dezen zijne teugels aan to leggen en ze aan to
halen des hoods met geweld, hij heeft het slechts kunnen
zijn uit kracht van den gebiedenden eisch dier rechts-idee,
wier dienst hij, desbewust of niet, vervulde . En zoo ook
later nog . Als zij, die, 90 jaar geleden, het lot van Nederland in hunne handen namen, de ,souvereiine vorst" vooraan,
daartoe bevoegd geweest zijn, het was alleen op grond, dat
daar en toen de omstandigheden hen aanwezen, als de
mannen, die in beslissende instantie hadden to erkennert,
wat de rechts-idee, ook weAr in then gegeven toestand als
normatief zich opleggend, wilde zien toebeschikt aan het
vrijgeworden land .
filet laat zich wel verstaan, waarom een man van Mr .
Lohman's geestesrichting, een, die in staatsbespiegeling
op gezag n vrij**heid, maar liever nog op hot eerste dan op
hot andere den nadruk wil gelegd zien, dat idealisme zonder
moor blijft wantrouwen, en dan ook noodig acht, het althans
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aan to vullen met zijn voorafgaand ,motto" : de sterkste is
overheid. Hij ducht de doctrinaire stramheid, waarvoor bij
velen de idealist to boek staat . Het valt hem moeilijk, to
verstaan, hoe toch de geestesrichting van zoo'n mensch to
rjjmen zij met on s aller plicht om wetten en verordeningen
op to volgen, ook zelfs al keuren wij haar onrechtvaardig .
vie toch het gezag der overheid alleen laat golden, zoover
zij zich in dienst stelt eener rechtsidee, door hem vooraf
bepaald, hoe zou hij niet gedrongen worden tot verzet,
telken male, als naar zijne schatting die rechtsidee van
hooger hand misduid wordt? Ja, sterkere bedenking nog
komt op . Voor wien, dus luidt, zij, recht niet schepping
is der overheid, maar deze, veeleer, dienaresse des rechts,
voor hem moet allereerst het gezag dier dienaresse op
rechtens onaantastbaren grondslag zijn gestoeld . Nu weet
intusschen ieder kundige to goed, hoe in geen land ter
wereld de v6orgeschiedenis der aanwezige overheid beantwoordt aan gestrenge eischen van rechtsverwerving zonder
smet of blaam . Eene nergens afgebroken reeks van ordelijke
verkrijghauen, beginnend bij een' allereersten machthebber
met onbetwistbaren titel, geeft niet een 4enige stamboom
van thans voorhanden staatsgezag to zien . In elks verleden
zijn er leemten, daden van rechtsschennis, omwentelingen
en overweldigingen, waar dus de lijn der vlllekkelooze overgangen afknapt . Kan, twijfelt men derhalve, de idealist,
die factische overmacht, als rechtstitel, volstrekt, verwerpt,
zich over &n dier breuken in de rechtsliju heenzetten ?
Mag zulk een man ten slotte een enkel thans bestaand
gezag erkennen? Blijft hij niet zweven in den blauwen
ether, zonder ooit, of ergens den voet to kunnen zetten op
den grond? In het kort : een permanent rebel, al zij het
dan tegen wil en dank, ziedaar, wat, naar de schatting
veler mannen des gezags, een idealist, nits hij niet schippere,
moet wezen .
De foot van die caricatuur is deze, dat zij afkeerigheid
van schipperen in het handhaven en zuiver houden der
richtlijn verwart met onwil om, onder het voortgaan, to
rekenen met omstandigheden . Wanneer een zoeker naar
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den magnetischen noordpool volstandig weigert om, bij het
bepalen van de richting, waarin hij zoeken moet, zich to
verlaten op de lijnen en de vormen, die de gestaltenis van
het oppervlak der aarde binnen den poolcirkel vertoont,
maar vast en strak het bescheid op alle richtingsvragen
alleen wacht van de poolster en het kompas, blijft hij dan
soms zich zelven niet gelijk, wordt hij dan ontrouw, zoo
hij, bij het volvoeren van zijn' tocht, to rade gaande met
de hulpmiddelen en de hindernissen, die hij op den weg
ontmoet, het doel in zig-zag veelal poogt to naderen? Mag
hij, uit aa-umerkino, der waarde, die voor hem de plaats der
poolster heeft, slechts deze in het oog vatten en niet voor
zijne voeten zien? Zal, waar een ijsberg, of een ondoorwaadbaar sneeuwveld zijn' tocht verspert, het omtrekken van
die hindernis niet vrij staan, buigen of barsten zijne keuze
moeten zijn, op straffe van het verwijt to zullen hooren,
dat hij zijn richtpunt aan het firmament verzaakt? Of zal
hij niet veeleer, hoe ernstiger hij met zijn doel het meent,
to eer bereid worden bevonden om ook zelfs wijde omwegen
zich to getroosten, wits hij daardoor zijne kansen maar
verhooge, en wAer wat opschiete, eon' breedtegraacl verder?
Wie, die in ernst aan het richtige antwoord twijfelt ? Wel-nu, precies zoo is het hier . Wat den idealist kenmerkt,
het is (wij zagen hot) dit : hij acht het ijdel monnikkenwerk,
het richtsnoer voor het juridische geweten to zoeken in
datzelfde onbetrouwbare spell van altijd zich verscbuivende
machtspositi8n, waaraan het juist leiding geven moet . Maar
ver van ijdel, neen, integendeel, gewetensplicht, dunkt hem
het telkens w6er een' iaieuwen, aanvang zich getroosten, als
,onspoed hem heeft weggeslagen uit zijne koerslijn . Zich
to onttrekken aan een spel, omdat men eenige malen is
verslagen, dat keurt hij kinderkuren, niet mannenwerk . En
desgelijks zou hij zich zelven moeten aanklagen, was hij
onwillig zich to schikken onder voorhanden, factisch-onbetwist gezag, alleen dewijl in den papieren-bundel, waarmede dit zijn titels to bewijzen had, wel hier en daar eene
leemte was, eene onregelmatigheid, of ook somtijds een
stuk, waarop een bloedvlek kleefde . Geen idealisme, zoo
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stout, dat het in zijne rechtsbeschouwing de onmisbaarheid zou durven loochenen van het instituut der verBlet acht dat instituut een nood-behulp ; het
jaring .
stelt de zaaksverwerving, of de o -ntheffing van eene schuld
langs den daar aangegeven weg niet hoog ; het ziet licht,
gelijk het canonieke recht, hem, die daarmee zich sterk
maakt, erop aan . Maar ,dat geschillen 6ens een einde
..,moeten nemen", en dat dee instelling, die daarvoor waakt,
..,eene schutsvrouw" is ,voor het menschelijk geslacht", dat
is de vurigste idealist bereid to erkennen . En zou het dan
anders moeten wezen in het staatsleven? Zou hij daar zijn
verplicht om mokkend zich terug to trekken in zijne tent,
zoodra hij stored voor eene overhead van niet onbesproken
verleden? Zeker : ook hier staan in zijne oogen niet alle
wijzen van verl-,rijgi-ng op 6en lij-n . Verovering, hoezeer
door een langdurig vasthouden bezegeld, schat hij een'
titel van geringer orde, dan, bijvoorbeeld, on verg eldbare
nationale diensten. Zoo dunkt hem de aanspraak der
Oranjes op den scepter over een yolk, dat zij, in den
stringentsten zin des woords, als yolk hebben gevormd en
,opgebouwd, oneindig edeler dan de brieven van factorygeschacher, trouweloosheid en geweld, waaruit het opperbestuur der Nederlandsche kroon over den Indischen archipel
zijne rechten put . A-ls echter het getuigenis van goed gedrag, dat
Mr. L o h m a n op de 410de en volgende bladzijden van zijn
boek aan ons bewiiad over die bezittingen heeft uitgereikt,
in waarheid is verdiend, waarom zal dan de idealist den
Schrijver zijne instemming onthouden, waar deze in het
Bind den grond van dat gezag ontdekt, weAr niet in overmacht, gelijk aanvankelijk, maar in eene vergelijking met
wat anderen voor de inlandsche bevolking zouden zijn? In
het leader der gedachten van volkssouvereiniteit, of van
. .,organisehe" staatsleer laat zoo'n rechtvaardiging onzer
koloniale heerschappij misschien niet licht zich passen .
Maar wat heeft de beschouwing, hier verkondigd, nog met
die twee to do en ?
..Nu, het zij zoo," zal wellicht hier een hardnekkige
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,,naar zijne brieven vraagt . Maar hoe ontkomt Gij dan aan
andere bezwaar, dat Gij, idealist, rebel moet worden
tegenover
iedere wet, die U mishaagt?" Mag ik, ziehier
,.I
op die' vraag het passend wederwoord, mag ik U even
slechts herinneren aan de eerste helft in de zoo straks gegeve-ue omschrijving van het hoofdpostulaat der rechtsidee ?
.,,Er zal," dus luidde zij, ,,er zal, waar meiaschen samen] even,
,,eene ordering van dat leven ziju . -' Het karakter dier
ordening wend dan voorts nader bepaald ; maar dat hetgeen
zoo'n karakter moest vertoonen eene levens-ordening zou
wezen, dat stond voorop . Vergun mij nu, intusscheu, deze
vraag : kunt Gij, kan iemand onzer zich een geordend
samenleven denken, waar ieder doet, wat goed is in zijne
oogen ? Brengt niet het begrip van het geordend zijn reeds
meA, dat hier ook, - ditmaal nu eens niet, gelijk , bij de
verjaring, in den tijd, maar in de ladder der verordenende
organen, - ,geschillen over hoe het behoort to zijn toch
..,4e -ns een einde moeten nemen"? Geen woord to veel
schreef Mr. L o h m a n in deze zinsne6 . ,Ook in eene zon.,Aelooze maatschappij is eene overheid zeer wel denkbaar ."
Slechts had zij -ne eigene toelichting ten voile hem gerechtigd tot het sterker oordeel, dat ook nog daar ontstentenis
van overheid ondenkbaar ware . ,Zelfs indien all emenschen
,,steeds het goede wilden, zou leiding
g- noodig zijn, en omdat
5,niet allen hetzelfde verstand . . . hebben, . . . hoe moet worden
,,gehandeld, en omdat in eene menschengroep, die zeker
,,doel wil bereiken, vaak 4enheid van handelen (wordt ver.,.,eischt), zoodat van twee, op zich zelve even geoorloofde,
,,handelingen toch (soms) slechts den toelaatbaar (kan zijn) ."
Zoo is het . En daarom mag men de aanwezigheid, in elke
politieke hi8rarchie, van een oppergezag, waaraan de eindbeslissing toekomt, hoe het zijn zal, niet slechts eene factische, neen ook eene normative noodwendigheid noemen,
waarvoor, gegeven de eindigheid der aardsche dingen, ook
de idealist to buigen heeft . Gij kunt, tot waarborg eener
onpartijdig gezagsoefening, eene veelheid van elkander con-
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trSleerende instantien verlangen ; maar nimmer kunt Ge
eraan ontkomen, dat bovenaan den zetelt, die aan hooger
toezicht niet aansprakelijk is . Dat heeft zijn nadeel, ongetwijfeld . In j uist dezelfde mate, als de eisch, dat er eene
ordening zij, hoe ook, den anderen, dat zij juist en onpartijdig zij, primeert, zal er eene breede speelruimte openkome - n
voor het falend inzicht, ja, zelfs voor baatzuchtige willekeur
van wie met de oppermacht bekleed zijn . Maar ook wie
van het pier geteekend standpunt de dingen ziet, zal, naar
den eisch van zijn beginsel zelf, zich al dat nadeel hebben
to getroosten . Tienduizend tegen den, dat, alles welberekend, zelfs zware krenking order het schild der wet ook
hem plichtmatige v6orkeur zal . schijnen to verdienen boven
een rechtsherstel, waardoor, al was het voor eene minuut,
dat schild gebroken werd .
Eene enkele, nader toelichtende, opheldering ten slotte .
In hetgeen hier laatstelijk werd aangevoerd ter geruststelling van hen, die allermeest uit zorg voor het gezag
den idealist op zekeren afstand houden, werd ongebruikt
gelaten het bastaardwoord, dat juist zij bij zulk bespiegelen g carne bezigen : de term ,souvereiniteit" . Dat geschiedde
met opzet, en wel om deze reden : wijl Binds J e an E o d i n
het bedoelde woord, in algemeene staatsbeschouwing en gebruikt, to veel den zin verkreg en. heeft van „de volstrekte,
„onbeperkte mach .t" ; zoo onbeperkt en zoo volstrekt, dat
reeds haar wil voldoende is om recht to maken . En zulk
eene macht, men zal het thans begrijpen, erkent de schrijver
deter regelen niet . 1) Ret bestaan, Loch, aan de spits van
iedere rechtsmaatschappij, eener in rechtsvorm niet aansprakelijk to stellen oppermacht werd, zeker, boven door
hem aangeduid als eene normative noodwendigheid, een
postulant. Maar het heette toch eenn postulaat alleen, „g e,,geven de eindigheid der aardsche dingen" . Een factisch
element derhalve kwam hier zich huwen aan het ideeel
beginsel en deelde het mede van zijne onvolkomenheid .
1) Ook in het volgende wordt, slechts met eene verbetering in de
woordenkeus, herhaald, wat de schrijver vroeger schreef in „Finland, de
,,rechtsvraag ." (1900) blz . 101 en v,
O. E. IV 1
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Want inderdaad : gezien uit het standpunt van hetgeen
naar rechte to begeeren ware, is wel to nauwernood iets
ongerijmders denkbaar dan dit contrast : dat, denerzijds,
tegen mijue geringste ontrouw aan het onbeduidendste
contract geheel het dwangapparaat wordt in beweging
gezet eener boven de partijen staande macht ; maar dat,
andererzijds, die opper-rechtsbewaarder zelf, juist omdat hij is,
die hij is, indien door hem een dringende eisch van onpartijdig
recht doen wordt miskend, niet weAr op zijne beurt door
een' no- hooger staande kan worden tot rede gebracht in
de vormen des rechts . Nog dens : wij dienen bij die ongerijmdheid ons neAr to leggen ; zij is nu 6ens de tragische
fataliteit in alle rechtsleven . Doch geheel iets anders ware
het en stellig ongerijmd, die afgeleide, en slechts uit aanmerking vau factische onvermijdbaarheden to aanvaarden,
norm nu to gaan stellen met B o d i n en anderen tot een
primair gebod, en daaruit dan een' vrijbrief of to leiden
voor den ,souverein", om, als zoodanig, naar willek-eur den
meester to gaan spelen over hen, wien hij de wet geeft .
Men bedenke toch nog eens dit : zelfs eene volslagene,
tijdelijke onmacht van justitie en politie zou mij geen recht
geven om mij ontheven to rekenen van contractueele banden,
die ik jegens U mij mocht hebben aangelegd . Nu dan :
zoo geeft dus ook de blijvencle ontstentenis van doming end
gezag boven hem den opperwetgever geen recht tot legifereeren naar welbehagen . Gelegenheid toch tot dwangoefening is niet rechtsvoorwaarde, maar, zoover mogelijk, rechtseisch .
Gebondenheid, derhalve, strict en, naar den regel, onvoorwaardelijk, aan de bestaande wet ; maar dan daarnaast :
vrijmoecligheid in hare critische toetsing aan den ide8elen
rechtseisch, dat is de dubbele plicht, then het idealisme
zijnen jongeren afvergt .
,Geboudenheicl aan de bestaande
,,wet", niet slechts in daden, neen ook in het verstandsgebruik bij de uitlegging der wet . Haar zin, al druischt hij
menigwerf tegen wat wij rechtvaardig achten in, behoort
toch altijd, ook door ons, slechts uit haar zelve, niet uit
ons anders-wenschen to worden verklaard . Dat was (het
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zij uitgesproken met oprechte erkentenis van Mr. L o hman's meerderheid in tal van andere opzichten) de stevig
vastgehouden grondgedachte, die in wel menig hoofdgeschil
van stellig recht ons andere wegen dan de zijne deed
bewandelen, en dus het meerendeel der afwijkingen tusschen
onze lezing der grondwet en den inhoud van zijn boek
begrijpelijk maakt . In het critisch toetsen, daarentegen, of
liever : in de keuze van den toetssteen, heerscht grootere
4enstemmigheid . Zij ook het wijsgeerig uitgangspunt verschillend, 4en is, in hoofdzaak, het inzicht in wat noodig
ware en dreigt to loor to gaan. ,Steeds moet", zegt Mr . L o hm a n in den aanhef van zijn boek, ,steeds moet het streven
15des wetgevers zijn, de v6orschriften zoo in to richten, dat
,,,de onpartijdige beoordeelaar de billijkheid ervan moet toe,,geven" . Men zal wel gaarne erkennen, dat tusschen den
Schrijver dier zinsnede en den idealist, op bladzijde 12
dezer studie aan het woord, de kans niet hopeloos staat
op over6enstemming omtrent den koers, die aan de constitutioneele ontwikkeling van het koningrijk der Nederlanden
voorshands het liefst moet worden toegewenscht .
Die koers heet ,afbuiging van de verkeerde lijn, die
,,aangaat op conventie-heerschappij" . De onpartijdigheid,
door Mr . L o h ioa a n en den schrijver deter regelen om strijd
het landsgezag op het hart gebonden, als zijne hoofddeugd,
wordt in een' tijd gelijk den onzen slechts gewaarborgd
door zulk een, naar vermogen, evenwicht houdend verband,
als waarvan reeds de grootste onzer grondwetmakers (naast
v a n H o g e n d o r p) een juist, rechtvaardig, nationaal en
verstandig staatsbeleid afhankelijk noemde . Zij is niet het
veiligst - verre van dien! - bij den 6enen absoluten wil
eener door keuze saamgestelde kamer, waar eene partijmeerderheid de wetten stelt en de regeering voeren laat
door hare leiders naar haar welgevallen, terwijl de regelmatig overstemde kleinere helft - in dubbelen zin .,,mag toezien" . ,Wij hebben", gispte op 22 Februari 1887
het geachte kamerlid voor Goes, ,eene constitutie, die niet
,de geringste waarborgen geeft voor de verdediging van
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vorm, gaf Loch dat oordeel scherp de richting aan, waarin
wij ons aireeds to ver hebben bewog en . Eene richting, van
wier uitkomst onder naburige landen met name Frankrijk
ons sinds jaar en dag een afschrikwekkend beeld geeft to
aanschouwen, dat wel wat meer dan dus ver is geschied
door ons met ernst mocht worden ter harte genom en .
Maar hoe P zoo vraagt het oppervlakkige kind des
tijds, is dan de meerderheid der mondige bevolking, gelijk
zij zich wee"rspiegelt in de grootere helft der kamer, die
zij koos, niet, alles wel gewogen, de aangewezene vertolkster van het algemeen belang ? Laat op die vraag eens het
antwoord zijn gegeven, niet door een' dier verdachten, voor
wier vermaan, omdat zij nog de mis bezoeken of de predicatie, een twintigste-eeuwer, op de hoogte van zijn' tijd,
bij vdorbaat de ooren sluit, maar door een' man van onverdenkbare geestesvrijheid, den fijnzinnigen leidsman der
Fransche positivisten, sedert hun tweede grootmeester,
Emile Littre, de oogen sloot ;wij bedoelen Paul Laffitte .
In zijn nog altijd lezenswaardig boekje . ,Le suffrage universel
„et le regime parlementaire", werpt hij ook zelf het genoemde
bezwaar zich tegen. Maar, zoo vervolgt hij dan, 2) wat is het
algemeen belang ? Men kept de gangbare omschrijving
,,Het algemeen belang is de som der bijzondere belangen ."
Intusschen : daar de bijzondere belangen met elkander in
strijd kunnen wezen, heeft of dat gezegde geen' zin, of het
beduidt dat het algemeen belang moet zijn het belang der
meerderheid . Welnu : ik ken maar weinig streelende leugens,
zoo algemeen verbreid en zoo gevaarlijk .
Let, aldus ging hij voort, op welke menschengroep Gij
wilt, bijeengehouden door een gemeenschappelijk denkbeeld,
eene zedelijke gebondenheid . Gij zult er haast altijd een
of ander belang vinden van het geheel, geboren buiten de
bijzondere belangen der leden om, en soms daartegen ingaande . In een gezin, bij voorbeeld, kan het een belang
der eenheid zijn, dat elk der zooms een stuk. van zijn
1) A r n t z e n i u s . ,Handelingen". V . blz . 204 .
2) Blz . 13 en v.v. der uitgave van 1888 .
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erfdeel opoffere, om het behoud to verzekeren van een
familiegoed, waaruit de meesten hunner geen voordeel zullen
trekken . In een genootschap kan het gezamenlijk belang
meebrengen do afzondering van een reserve-kapitaal, met
hot oog op de kwade kau son eener toekomst, die het thans
aanwezige geslacht niet zal beleven . Denkt ook aan hot
leger : nergens misschien maakt zich het velyschil zoo voelbaar tusschen hot eenheids-belang en de som der deel-belangen. Wat is hot belang van de soldaten, hoofd voor
hoofd ? Dat de dienst steeds moor worde ingekort . Wat is
het belang des lepers? Dat de dienst lang genoeg zij, om
de oefeningen bare vruchten to doen dragen . Welnu : een
meerderheidsbewind heeft onveranderlijk de strekking om
hot belang des geheels ten offer to brengen aan de deelbelangen der leden, de levenseischen der toekomst achter to
stellen bij de veraangenaming, of hot gemak des oogenbliks .
Iets anders komt daarbij . Niet slechts hot landsbelang,
ook de idee des rechts dreigt bij conventie-heerschappij to
komen in de knel . Zoo diep en waar heeft M a r c G u y a u
hot gezegd, al staat hot in een book, dat hij maar liever
ongeschreven moest hebben gelaten : 1) ,het begrip des rechts
,,sluit steeds het begrip van een to brengen offer in zich ."
Rechtsorde is belemmering . Zij perkt onze begeerten in,
om ze to kunnen toelaten . Zij is een harmonious geheel
van hindernissen tot hot beteugelen van de regellooze verlangens der individueele en corporative zelfzucht .2)Wat, echter,
wordt er van die gelijkmatige intooming aller begeerlijkheden,
waar de almacht van de volkskamer vrij spel laat aan hot
welbehagen der helft plus den ? ,Het algemeen belang",
eerst vereenzelvigd met hot belang der meerderheid, dreigt
er, hetzij vroeg, hetzij laat, al verder to worden verschrompeld tot dat der meerderheid in de meerderheid . 3) De afgevaardigde wordt van lieverlede een zaakwaarnemer zijner
kiezers, optredend enkel voor de eischen en de grieven, tot
1) ,l'Irreligion de l'avenir ." P . 220 .
2) J u l e s D e l a f o s s e . ,Th6orie de l'ordre." (1901) . P. 299 en 302 .
3) Paul L a f f i t t e .
,Le suffrage universel et le r6gime parlemen,,taire." (1881) P . 22 .

22 -wier behartiging hij werd uitgezonden . Wat zouden anders,
ook de meesten van hem vragen? Zijn wij niet bijna alien
tegenwoordig uitsluitend in beslag genomen door het werk
van heden en de zorg voor morgen ? Wien blijft dan nog
de tijd om ook eens nu en dan 's lands toekomst to bedenken? Zoo ijvert de uitverkorene eener koopstad van
zelf voor vrijen handel, die van een nijverheidsdistrict voor
invoerrecht . De kunst is maar voor elk dier twee, eene
groepeering to helpen maken, die, talrijker, dus machtiger
dan andere, zijnen lastgevers het gezag des staats ten
dienste stelt .
En bleef het nog maar bij factie-wetgeving ! Verhonderdvoudigd echter wordt het kwaad, waar, door de samentrekking
van het bestuurssysteem, de tijdelijke conventie-meerderheid
en haar uitvoerend comit4 (de regeering) macht verkrijgt,
niet slechts om wetten uit,te vaardigen naar welgevallen,
maar ook om deze toe to passen naar hare luimen, of. . . .
buiten toepassing to laten, als zij het zoo verkiest . Dat is,
naar het oordeel van een' onpartijdigen kenner, 1 ) het groote
kwaad, waarin de politieke lusteloosheid wortelt van het
Frankrijk der derde republiek . In dat, door zijne historie
haast nog meer geplaagde, dan van nature rijk bedeelde,
land hebben eerst zijne koningen, zoover zij er kans toe
zagen, toen de conventie onder R o b e s p i e r r e, daarna
N a p o 16 o n een stelsel gevestigd van dagelijksch bestuur,
dat van de wieg tot het graf den burger op zijne gangen
naspeurt, om hem to ringelooren 2) . En het recht one . die
arm4e to recruteeren en to commandeeren berust, . . . . ja,
bij wie? Bij hare verantwoordelijke hoofdeu, de ministers?
Te nauwernood. Want zij bestaan bij de genade der kamermeerderheid, die hen aan het roer bracht. Dan, van die,
tijdelijk machtigste, partijengroep? Ten deele slechts . Want
deze zelve heeft niet haar' eigeu wil ; zij weet, dat achter
ieder harer leden zijne kiezers schuilen, die hem bekleedden
met zijn ambt, maar ook daarvan ontkleeden zullen, ais hij
hun' zin niet doet . Dan, van die kiezers, die de meerder1) B o d l e y . ,France." I (1898) P. 30 . Cf. II (1898) P . 172 en 258 .
2) Paul L a f f i t t e in het aangehaalde boek b1z . 46 .
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heid hielpen vormen ? Nog sans ten deele alleen . Want
hunne duizeuden vermochten niets, zoo er geene ,leiders"
waren om hen in vendels in to deelen en onder tucht to
brengen . Zoo komen wij ten slotte bij die ,leiders", de
onbloedige Jacobijnen onzes tijds . Zij zijn, in het Bind, de
ongenoemde, onaansprakelijke meesters, die achter het uithangbord van ,volksbewind" de wet stellen in het Fransche
huffs . Zij waken, rechtstreeks, de afgevaardigden en zetten
dezen naar hunne hand . Door die of hankelifte lasthebbers
houden zij, middellijk, den levensdraad in hunne vingers
van het zittend cabinet . In ruil voor hun vertrouwen en
hun' steun, is de regeering wel gedwongen, de onmetelijke
macht, die het stelsel des bestuurs in hare harden plaatst,
inzonderheid : haar uitgebreid benoeminosrecht, to oefenen
in gedienstigheid to hunnen believe .
senator en geen
,,afgevaardigde der regeeringspart- ij, of hij sleept achter zijne
..,rokspanden een' tros mAe van beschermeling en . nit zijn
,,district, wier diensten hij uit lijfsbehoud beloonen moet op
,,kosten van de schatkist ."1) Natuurlijk, echter, dat in het eind
die tros alweAr zijne poster en gunsten niet ontvangt om Diet .
Zijn dank moat citing vinden in handlangersdiensten bij
de stembus . In 4,en woord : ,do ut des" en ,da ut dem",
ziedaar het kort begrip van geheel dit regeeriin g sbeleid .
,,Het parlementsbewind", dus schrijft een man, die het weten
kan, 2) in termed, wier toon van hartstocht to veelvuldig
door anderer getuigenis is gerechtvaardigd, om twijfel to
mogen wekken aan de juistheid van hun' inhoud, ,het
,,parlementsbewind, zooals hot ten onzent wordt in practijk
,,gebracht, is ontaard tot eene heerschappij van betrekkelijk
.Juttele famili8n, die den staat rentegevend maken to haren
,,bate, gelijk eeno vennootschap het een monopolie doen zou ."
En het ergste is, dat, met dit alles, het land verzeild raakt
in een' noodlottigen cirkel . Dezelfde macht, toch, welke
die .,broederschap der universeele candidatuur" zich aldus
heeft veroverd, wordt, in de eerste plaats, gebruikt als
middel tot hare eigene bestendiging en versterking . De
1) J u l e s D e l a f o s s e ,Th6orie de l'ordre" . (1901) blz . 122 .
2) Hetzelffle boek blz . 64.
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staatsknutselaar van beroep is als eene microbe, die zich
vastnestelt in een levered weefsel, terwijl zij het verwoest 1) .
,,Overdrijving," zegt deze of gene ; „de achterklap van
,,teleurgestelde staatslieden-in-hope, die den gelukkigen
,,mededinger beschuldigen van hetg een zij zelven hadden
,,willen doen, ware hun slechts de fortuin wat gunstiger ge,,weest" . Wie zoo spreekt, ziet voorbij de feiten, waardoor
de algemeene aanklacht wordt gestaafd . Eenmaal in het
jaar, Loch, pleegt van ouds, hetgeen gemeenlijk achter de
schermen blijft, ten deele althans gebracht to worden voor
het voetlicht . Het is bij de openbare beraadslaging over
het „budget" . „Dan komt de staat in veiling, en alle
„heerlijkheden, op de aanplakborden bij den stembusstrijd
,,den kiezers v6orgespiegeld, ontmoeten elkaar op de nationale
,,verlanglij st" 2) . Maar daarenboven gaan, sinds nog niet
langen tijd, de feiten zich vermenigvuldigen . Dit, wellicht,
is het bedenkelijkste teeken, hoe diep zich het euvel reeds
heeft ingegraven in het lichaam van Fraukrijk : men houdt
allengskens op met zich to schamen voor zich zelven . Practijken, tot dusver, als weinig eervolle noodzakelijkheden,
verzwegen, beginners met eene cynische effenheid to worden
aangeprezen, als volkomen onaanstootelijk . Men weet, hoe
stelselmatig alreeds Gambetta den talrijken beroepsstand
der handelsreizigers door openlijke vleierij to winnen zocht,
omdat hij hunne hulp op prij s had leeren stellen, als eene
georganiseerde verkiezingsagentuur . Nieuw, echter, is het,
dat het tegenwoordig hoofd des cabinets bekleeders van
zoo Leer een ambt, als het onderwijzerschap aan de openbare
school, ten aanhooren der pers geeft to verstaan, hoe de
regeering en hare meerderheid van hen gelijke hulp verwacht .
1) Men zie nog, behalve de genoemde geschriften, R a o u 1 F r a r y.
,,Manuel du demagogue", H . A . T a i n e „Les origines de la France contem,,poraine" . Dl. IV, inzonderheid blz.429 n .l . E u g e n e d'E i c h t h a l . ,,Souverai,,nete du peuple et gouvernement" . (1895) . C h . B e n o i s t . ,l'Orginisation du
,,suffrage universel" . Ook D e V o g u e's bekenden roman „Les morts qui .
,,parlent ."
2) T . C e r f b e r r . ,Essai sur le mouvement social et intellectuel en
„France depuis 1789" . (1902) P . 69 .
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Nieuw is, vooral, ook dit, dat zelfs eene rechtbank, tot
oordeelen geroepen over de strafwaardigheid van zekere
rustverstoorders, wien invloedrijke politieke vrienden des
ministers hun' steun verschuldigd achtten, zich haar vrijsprekend vonnis zag v6orgeschreven door den onder-prefect
ter plaatse. Niet onbekend ook was in den regeeringskring
sinds lang hetgeen ,van de ouden is gezegd" : ,Gij zult
,,Uw' (politieken) naaste liefhebben, maar Uw' vijand zult
,,Gij haten ." Doch onbekend was tot v6or kort het gebruik,
den ambtenaren bij het gewestelijk bestuur berekenend
gunstbetoon jegeus partijgenooten in dienstbrieven van
regeeringswege op het hart to drukken . De gevolgen zijn
niet uitgebleven . Volijverige beambten zijn reeds zoover
gegaan, zelfs hun bescheid op de verlofaanvragen voor den
oogsttij d, door landskinderen-onder-de-wapenen ingediend,
afhankelijk to stellen van ontvangen inlichtingen nopens
de staatkundige rechtzinnigheid der verzoekers . Eene toelichting in feiten tot de openhartige uiting van een kamerlid,
dat de quittantie wegens lidmaatschap van eene kiesvereeniging der meerderheid verheerlijkte als den titel van aauspraak
op alle gunsten des bewinds . Ja, de geacbte afgevaardigde
B e a u q u i e r, onthutst, klaarblijkelijk, door de ervaring,
dat zoo gezwind het getal der posten niet kon klimmen,
of het bleef nog steeds beneden dat der postenjagers,
durfde in eene tafelrede voor zijne kiezers hun het verrukkend uitzicht openen op een systeem van spionneering
over de gedragingen aller ,verdachte", of ,Iauwe" ambtenaren, met het doel om bij de eerste betrapping op onrechtzinnige politische gevoelens den dienst des staats te,,zuiveren"
van zoo gevaarlijke bestanddeelen . Het verklikkers-stelsel
van M a r a t en Robespierre, den weg bereideDd voor
het Americaansche beginsel, dat ,den buit" opeischt voor
,de overwinnaars", voorwaar, men is al heel ver peen,
waar zulke dingen worden aanbevolen door een' man op
het kussen! 1 )
,,Gevaarlijke helling" : zoo waarschuwt ons sinds kort
1) Men vergelijke met het v6orgaande het artikel ,Oii est le gouver,,uement?" in de ,Revue des deux mondes" van 1 November 1903, bIzz : 47 --61 .
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wel menige bonte paal, terzijde onzer groote wegen opgericht .
Eene dergelijke waarschuwing, niets anders, wil het hier
geteekend beeld van Frankrijk zijn . Staan Loch de feiten
ons voor oogen ten bewijze, dat on ze , grondwet Been voldoende tegenwichten kent tegen toch altijd denkbare
heerschzuchtige neigingen
der volkskamer, dan mag
mag het
0
tafreel van wat zulk een verbroken evenwicht al elders
over land en yolk gebracht heeft wel ernstig ons doers
inkeeren tot ons zelven . Wij hebben sedert wel haast drie
kwart eeuw to uitsluitend ons gewend, het gevaar van
onbeteugelde oppermacht to zoeken achter een' enkelen
bepaalden staatsvorm : 4enhoofdige, persoonlijke al-regeering .
Het kwaad van een veelhoofdig, onpersoonlijk despotisme
bleef buiten onzen gezichtskring . Zoo wij al sours ook
daaraan even dachten, wij susten, licht, onze opkomende
zorgen met het sophisme, dat burgers, die door middel
van hun stembiljet den staatswil me bepalen, van he
geene buitensporigheid to duchten hebben . In elk geval
kalmeerde ons een beslist vertrouwen op ,de openbaarheid",
waarzonder immers parlementsbewind ondenkbaar is . Het
wordt tijd, dat rustige vertrouwen to later varen . De
oogen moeten opengaan voor het feit, dat, naast de weldaden van openbare zorg voor de , openbare zaak, waardoor
regeering met vertegenwoordigende lichamen zich hoog
boven verborgen cabinets-bewind verheft, conventie-almacht
ook hare bijzondere 4uvelen me6brengt, die in gelijke mate
niet aan heerschappij eens enkelen zijn verknocht . Het is
eene der verdiensten van Laffitte ., die euvelen, en met
name 4en daarvan, reeds bijna twintig jaar geleden zeer
juist to hebben erkend en aangewezen . ,Eene vergadering",
schreef hij, 1) ,deugt niet voor besturen . Daartoe wordt
,,kalm beraad vereischt . En dat juist is het, wat eene
,,vertegenwoordigende kamer mist . Er is iets van magneti,seering in omhaal en toestel der zittingen, in de tegen,woordigheid van toehoorders, in de groote woorden sommi.
,,ger sprekers, in de tusschenwerpi ugen hunner ambtgenooten .
1) Blzz. 50 & vv. van het aangehaalde boek .
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,,Hoe talrijker zoo'n lichaam is, to meer uiten er zich
,,toeneiging, toorn ., haat, geestdrift in een' hartstochtelijken
„norm . En niets is zoo zeer als hartstocht in tegenspraak
.,,met den geest, waarin 's lands zaken moeten worden be.I ,hartigd . Ook zijn vergaderingen onbevoegd in technische
,,vragen . Telkens ge'beurt het, dat saamgestelde belangen
.,,in het spel zijn en tegenstrijdige overwegingen moeten
"Worden vereffend . Maar meerderheden toonen licht eene
,,overhelling om door to honwen, liever dan to ontwarren .
,,Geef verder op de wispelturigheid van zulk een lichaam
,,acht . Zeker : vasthoudendbeid aan overgeleverde gewoonten
, .Ikan verworden tot sleur . Bij gebrek, echter, aan vastheid,
,,wordt het bestuur door ongestadigen gang bedorven .
,,Maar het ergste", schreef L a f f i t t e, en daarin had hij,
naar het ons schijnt, gelijk, ,is de versnipperde aansprake,.Ilijkheid van zoo'n gezelschap . Verdienste en schuld, over
,,zoovele hoofden verdeeld, zijn niemand . tot eer of tot
,,schade . Eene verantwoording, die men met honderd
.I.,anderen of meer to zamen draagt, weegt niet zwaar .
. .,Zelfs het vooruitzicht op het kiezersvonnis, twee, drie jaar
„vender, wat beduidt het? Het geheugen van een' kiezer is
„zoo kort ." En, mocht hij daar vooral nog hebben bijgevoegd,
het helpt in geen geval tegen vormen van ongerechtigheid,
die juist ten gevalle der raddraaiers in het kiesdistrict
gepleegd ziju.
Wat to doer met het oog op de feiten waarop hier
de vinger gelegd -, de, daarmAe gegeven, mogelijkheden,
waartegen gewaarschuwd werd? Wor alles dit : als staatsburger, heeft ieder, die de, hier gewraakte, richting in
ons openbare leveD mede of :keurt en de gevaren, daaruit
spruitend, ducht, to getuigen,
waar het pas geeft, van die
Zn
gevoelens, en deze in daden omm to zetten, zoo vaak zijne
burgerrechten hem eene gelegenheid
daartoe openen . Geene
0
gemakzucht, geen opzien tegen strijd met zij-*ne wederwaardigheden mag van then plicht terughouden
. Met recht
0
schreef w6er L a f f i t t e : 1 ) , Waar is de bron des kwaads ?
1)

Blzz. 67 & vv .
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„In de zorgeloosheid veler kiezers . Elk wijdt zich aan
,,zijne zaken, of genoegens . Men kent, men heeft niet langer
,,denkbeelden van algemeen belang . Individualisme heeft
,,indifferentisme gekweekt. Wel menigeen ook redeneert
„heel scherp en juist, maar vergenoegt zich met dat slechts
,,te doer bij het hoekj e van den haard . Ga daarmee" voort,
,,en weldra is de indeeling en africhting der kiezers vol,,tooid buiten U om" . In de eerste plaats, dan ook, ooze
persoonlijke waakzaamheid verhoogd
Intusschen : daar behoeft het niet bij to blij v-en . Zelfs
mag dat niet . Het verbroken evenwicht in het staatsbestel
moet niet slechts door persoonlijke inspanning onschadelijk
worden gemaakt . Ook langs den weg van zakelijke hervorming worde het geheeld zoover dat kan, of anders in
zijne ernstigste gevolgen getemperd . Over de middelen, die
daartoe strekken kunnen, ten slotte nog een woord .
Op tweeerlei wijze (het bleek boven) drukt eene overmachtige kamer, als de Fransche, zwaar op die bestanddeelen des yolks, op die gedeelten ook des lands, die het
vborrecht missen, bij hare meerderheid in de guest to staan.
Ten eerste : door factieuze wetgeving, en dan voorts door
factieuze benuttiging der middellijke heers_chappij, die zij,
langs de ministers peen, zich aanmatigt over geheel het
staatsbeambten-corps . Hoe, allereerst, dit laatste euvel to
bezweren ? Het bescheid op die vraag vindt zijn zwaartepunt in een begrip van Britschen huize . Zooveel het even
gaat, make men een beroeps-beambtendom overbodig door
ruime toepassing van ,selfgovernment" .
Onder then naam verstaat de rechtsgeleerde, sinds een
zijner grootste leidslieden, R u d o l f G n e i s t, de zaak ontdekte en bestudeerde in haar geboorteland, eene eigenaardige
methode van bestuurvoering, en wel de zoodan ige, waar die
bestuurvoering geschiedt, vooreerst in vormen, die den
and erdaan eene rechtspraak waarborg en over de inachtneming der grenzen van gezag en vrijheid, maar bovendien
en bovenal door de bestuurden zelven, zonder loon en naar de
mate van elks draagkracht . Tot het toelichten van die
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omschrij ving staat wel Been betere weg open, dan ee n
voorbeeld to kiezen, nit de Nederlandsche wetgeviug der
laatste jaren . De wet op de vermogensbel asting 1) doet
zulk een v6orbeeld aan de hand .
Die wet draagt (dit zij, om to beginnen, herinnerd) den
aaiaslag op aan een' ambtenaar, die den titel voert van
,,inspecteur der registratie". De aanslag geschiedt in overdenstemming met de opgave van den belastingschuldige,
indien haar de inspecteur geloofwaardig keurt . Ontkent
hij echter die vertrouwbaarheid, dan verricht hij den aanslag
ambtshalve ; hetgeen, natuurlijk, evendens plaats grijpt,
wanneer de opgave is achterwege gebleven . Tegen de
aanslagen, dens gedaan, kuunen achterna bezwaren rijzen
van tweeerlei aard. Er kan, vooreerst, bezwaar worden
gemaakt tegen een' aanslag, die ambtshalve is verricht .
Daaron der moet weer v6or andere worden beschouwd het
geval, dat iemand opkomt tegen eene beslissing des inspecteurs, die na ingeleverde aangifte is gevallen, maar de
belasting hooger stelt, dan zij naar het opgegeven bedrag
moest zijn g eweest .
Dat protest wordt, bij wege van
,,bezwaarschrift", to kennen gegeven aan den inspecteur,
die den aanslag deed . Wordt deze overtuigd van dwaling,
dan mag hij, met verlof van een' hoogeren registratie-ambtenaar, dien de wet noemt, den aanslag verminderen . Houdt
echter de inspecteur vol, of wel (hier komt een nieuw g eval
van verzet tegen ambtshalve verrichten aanslag) geldt het
eene beslissing, bij ontstentenis van eigen aangifte des belastingschuldigen genomen, dan staat appel open op den
,,Raad van beroep" . Deze is een lichaam, welks bevoegdheid zich hoogstens over eene provincie uitstrekt. Hij
bestaat uit drie leden, die niet rijksambtenaren mogen zijn,
,,ressorteerende onder het departement van financien" . Gedeputeerde Staten der provincie benoemen den van hen ;
de rechtbank der standplaats een' ander ; de minister van
financien den derde . De leiding heeft een v6orzitter met
adviseerende stem, dien de koning plaatste op zijn' post .
1)
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een' aanslag, die in over4enstemming met de opgave van
den belastingschuldige heeft plants gevonden . Dat is (het
spreekt van zelf) slechts mogelijk, doordien eene gebeurtenis
achterna wijziging is komen brengen in den toestand des
aangeslagenen, waardoor zijne belastingschuld moet worden
kwijtgescholden, of verlicht . Hij kan binnen het belastingjaar naar den vreemde zijn verhuisd . Ook kan v6or het
elude van denzelfden termijn een vruchigenot zijn afgeloopen,
dat in het belaste vermogen begrepen was . In dat geval
wordt een verzoekschrift om vermin dering gericht tot den
inspecteur, en staat van de beschikking, door dezen genomen,
app6l open op de kroon .
Waarom dat overbekende voorbeeld werd gekozen?
Omdat hier eene regeling is, waar tweeerlei bestuursinrichting deels naast elkaar staat, deels ook is in-6en-geschoven :
,,selfgovernment" en bestuur door beroepsambtenaren . De
eerste aanslag, hetzij ze overeenkomstig eene verstrekte
opgave, hetzij ze ambtshalve worde verricht, geschiedt
altijd in het kader der laatstgenoemde methode . Want die
beslissing velt een inspecteur der registratie, een beroepsambtenaar, lid eener hierarchic met den minister van
financi8n aan hare spits, en, als zoodanig, de dienaar, het
oor, het oog, de hand van Zijne Excellentie . Zijne zelfstandigheid is juist zoo groot, als die ,chef' -' wil dat zij
wezen zal . Aan de instruction en bevelen van dezen
is hij geboDden, al gaat hun inhoud nog zoozeer tegen
zijne opvatting van recht en wetten in. Betoont hij zich
we6rbarstig, of zelfs maar traag, hij stelt zich bloot aan
disciplinaire bestraffing . Trouwens : in allen deele, voor
zijne verhooging niet alleen, maar zelfs voor het behoud
zijner positie, met inbegrip der daaraan verbonden bezoldiging, is hij of hankelijk van den minister . Deze mag, in
den vollen zin des woords, zjjn ,,broodheer" heeten . Kortom. : zoo'n ambtenaar is in zijne onzelfstaudigheid dienstbaar
orgaan, niet meer, van zijn hi8rarchisch hoofd . Middellijk,
maar daarom niet minder wezenlijk, is het de minister, die
door hem den aanslag verricht .
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Nu : de hoogere instantie : bet app6l. Hier is eene
onderscheiding noodig . Men denke zich, vooreersi, bet
geval, dat in ap-Ol wordt gegaan -van eene beslissing, door
den inspecteur op een verzoekschrift gewezen . Dat is dus
een dier zeldzame toestanden, waar een aanslag, conform
de opgave gedaan, to zwaar is geworden door veranderingen,
die achterna zijn ingetreden . Dan blijft bet app6l in de
zelfde lijn, waarin bet eerste oordeel viel : de lijn der ambtenaren van beroep, uitloopend op den broodheer, hoofd
van bet departement . Men wendt zich van des ministers
ondergeschikte tot de kroon ; dat is, - daar bet koninklijk
besluit de medeonderteekening des ministers dragen moet,
tot dezen . Zijne Excellentie spreekt dan het laatste woord,
waarop, rechtens, alles verstomt .
Doch thans verbeelde men zich eens, dat iemand appelleert, na een' ambtshalve geschieden aanslag, waardoor hij
zich van stonde aan verongelijkt acht, van eene uitspraak,
dus, des inspecteurs, gedaan op een ,bezwaarschrift", als
straks in de eerste plaats onder de middelen van verzet
genoemd werd. Dan wordt verlaten de lijn der bestuursinrichting onder ministerieele broodheerschappij, betreden,
daarentegen, de lijn van bet _,selfgovernment" . De zaak,
immers, komt ditmaal niet voor een' hoogergeplaatste op
de ladder der belastingambtenaren, een' ,chef" des inspecteurs, maar voor een' raad van vroede mannen, die tot
kennisnemen van bet geschil zijn aangewezen, juist omdat
zij stonden buiten alle verband van ondergeschiktheid met
opzicht tot bet betrokken departement . Ten aanzien des
ministers gevoelen zij zich even vrij, als zich de inspecteur
in de macht weet van Zijne Excellentie . Instruction en
bevelen uit bet ,cabinet" of de ,bureaux" hebben zij niet
to wachten . Slechts de inspraak van hun geweten onder
inachtneming der wet behoort hun compas to zijn . Van
disciplinaire berispingen, van vermaning zelfs is pier geen
sprake . De gedachte aan bevordering komt bij hen niet op .
Daar om de twee jaar telkens eon lid aftreedt, heeft, naar
den gewonen loop der dingen, elk hunner zes jaren lang
recht op zijn' post . Na omloop van then tijd kan, bet is
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waar, herbenoeming achterwege blij ven . Maar zelfs zij, die
den minister hunne aanstelling dankten, vreezen daarom
Zijne Excellentie niet, als hun' broodheer . Want het lidmaatschap van dezen raad is een eerambt ; het geeft geen
aanspraak op bezoldiging ; het geeft slechts recht, behalve
op vergoeding van kosten, op scb adeloosstelling wegen s
verloren tijd.
Zijn dus de leden in een' raad van beroep tegenover
den minister van financien niet minder vrij, ja, vrijer, dan
een rechter, of een raadsheer tegenover het departementshoofd voor justitie, het rechtbedeelende karakter hunner
taak wordt daarbij nog met nadruk hun ingescherpt door
eene reeks van voorschriften, die den loop van het geding
regelen op gelijke wijze, als door de wetboeken de procesgang in straf- en burgerlijke zaken beschreven is . In het
kort : als bestuursorgaan van den staat, ontmoet men pier
niet den minister, noch Zijne Excellentie in hoogsteigen
persoon, noch ook
in den persoon van een' ondergeschikte, jegens hem aansprakelijk, van hem of hankelij k ;
peen, maar een lichaam uit de geregeerden, de belastingplichtingenn zelven . Een comite van notabelen kwijt van
dit onderdeel der staatstaak zich n aar het beste weten
zijner leden, en zonder dat zij daarbij iemand, een' minister,
den koning zelfs, n aar de oogen hebben to zien . Zelfstandig,
als een rechtscollege, met opzicht tot de kroon, jegens de
burgers, wien het de mate hunner gehoorzaamheid aan het
staatsgebod inscherpt, gebonden aan beginselen en vormen van
rechtspleging, verzinnelijkt zoo'n bestuurslichaam naar boven
en beneden to gelijk het woord van den Gallischen presbijter
Salvianus : ,Gubernatio ipsa iudicium est" .
Dat is, zoover toepasbaar, het meest afdoende middel
tot veering van conventie-willekeur in 's lands bestuur . Zijne
aanbeveling is geene blauwe theorie ; zij steunt op eeuwenlange Britsche ervaring.
Het ,selfgovernment"
toch,
gelijk het daarjuist omschreven werd, is van ouds her tot
diep in de 19e eeuw de bestuurswijze geweest van het
Britsche rijk. Die eigenaardige bestuursinrichting en zij
alleen heeft er het regeerstelsel vergund zich to ontplooien
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den naijver wekte van den vastelander . Van vrijheid in
den dubbelen zin des woords, als nationale zelfbepaliug en
als des burgers veiligheid voor alle overheidsgeweldenarij . In
dat bestuurssysteem toch school eene opvoedende kracht,
waardoor de Britsche maatschappij, klasse voor klasse, kon
rijpen tot die staatswijze ingetogenheid, die ook in parlementsbewind nog vruchten droeg, de idee des rechtstaats
niet to zeer onwaardig. Naar wat thans bovenal de aandacht vergt, het is dit : Door het karakier van rechtsbedeeling, aan dat systeem eigen, werden de gevaren ondervangen van tyranniek bestuur, waaraan, met name in den
loop der 17e eeuw, het Britsche eiland bij herhaling blootstond . En de Macchiavellistische machtbegeerte van K are I I,
6a de soldatenheerschappij, door C r o mm w e I I met zijne ,pro,,vinciale gouvernementen" beoogd, in de absolutistische toeleg van J a c o b I I, zij wares licht geslaagd, zoo destijds
het dagelijksch staatsbedrijf berust had bij een' tros-beambten,
die den koning, of den „lord protector", als zijn' broodheer,
moest zijn ter wille geweest. Slechts op het here zelfgevoel van het om niet vervulde eerambt beet zich tot drie
maal toe het roofdier, dat de burgervrijheid to verslinden
zocht, zijne tanden stomp. En gelijk het in Engeland den
S t u a r t s en C r o m w e I I verging, zoo zou het overal, waar
het staatsbestuur -naar dat oud-Engelsche model geschoeid
was op de leest van ,selfgovernment" I ook eene heerschzuchtige conventie moeten vergaan . 0 zeker : in gladheid
van loop, in vaardigheid op het stuk van zaken afdoen kan
dat oud-Britsche stelsel van bestuur met eene geschoolde
bureaucratie naar Franschen trant allicht zich nimmer
meten . Men zou echter zoo zeggen : een vaste waarborg
onzer b-urgervrijheicl voor overrompeling van boven is Loch
wel z6oveel waard, dat men om zijnentwil ee-D e zekere
mate althans van stroefheid in de techniek des bestuurs
zich kan getroosten .
Intusschen : het zij toegegeven : er zijn in onzen tij-dd
van altijd meer zich inwikkelende verhoudingen takken van
staatsdienst noodig, zoo saamgesteld van bouw, zoo prompt
0 . E . IV 1
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en vlug in hetgeen er valt to verrichten, dat het daar met
het geliefhebber van ,vroede mannen" in hunne vrije urea
niet gaat . Deskundige ambtenaren van beroep, hi8rarchisch
geordend en gedrild, zijn in zoodanige bestuursafdeelingen
onontbeerlijk . Daar is dan het geneesmiddel, dat wij zooeven
als het krachtigst werkendd leerden kennen, ontoepasbaar .
Moet nu, waar men met zulk een stuk der overheidstaak
to doen heeft, van het zoeken naar remedi8n geheel worden
afgezien ? Dat zij verre . Ook daar nog kan, hoewel in minderen graad, iets worden bereikt van die zelfstandigheid
des bestuurs tegenover het gemeenelandsgezag, die zelfbeperking tevens in zijne aanraking met den onderdaan, die
Engeland in zijn ,selfgovernment" zich zoo volkomen heeft
weten to verzekeren . Zoover de eischen van den dienst
het vergunnen, worde de rechtspositie der ambtenaren van
beroep derwijze geregeldd en verzekerd, dat zij zich niet
voelen overgeleverd aan het welbehagen van den partij-man,
then voor eene wijle het grillig spel der stembuskansen
en der parlementskrakeelen plaatste aan de spits van hunne
hi8rarchie . En insgelijks drage men zorg, den burger to
vrijwaren voor ambtelijk machtsmisbruik, door, zoo de aard
der zaak het slechts even toelaat, in de opklimmende r13**der elkaar con trbleerende instanti8n ook zulk eene in to
schuiven, waar zekerheid van onpartijdig oordeel naar de
wijze van rechtsplegiiag gewaarborgd zij . Den dubbelen zegen,
in het kort, then zich oud-Engelandd in zijn staatsbestuur
verwierf, door het zooveel mogelijk zonder een beroepsbeambtencorps to stellen, men poge hem, waar zulk een
corps onmisbaar is, ten deele althans zich to verzekeren
door wettelijke ordering van den beambtendienst en rechtspraak in bestuursgeschillen .
En hoe dan, eindelijk, met die onderdeelen van het
staatsbedrijf, waar de eisch van prompt besluiten, vaardig
handelen dermate overweegt, het borate spel der aanpassing
aan velerlei gegeven feiten zoo weinig ook eene regeling
bij v6orbaat duldt, dat ieder pogen tot het vestigen van
rechtbedeelend toezicht, of vaste dienstordening, zich zelf,
hetzij als eene hindernis, hetzij als een' ijdelen schijn ver-
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oordeelt ? Daar, luidt ons antwoord, is maar een remedie
men bedenke zich tienmaal, eer men ook over zulke aangelegenheden de staatszorg zich last uitbreiden . Het voor
de hand liggend profij t, dat oefening door de overheid van
allerlei bedrijf u, mij en anderen belooft : „de winst voor
,,de gemeenschap", het technisch voordeel van,,saamvatting
„in een hand", de verhoogde kans ook om voor zoons of
neven een postj e to bemachtigen, dat alles heeft voor wie
niet verder kijken dan de lengte van hun' neus wel machtig
veel verleidelij ks ; ongeveer evenveel als de dampende
schotel linzenmoes voor Fzau, toesn hij moe was en honger
had . Maar men verlieze Loch om al dat fraais de waarde
van ons eerstgeboorterecht, onze staatsburgerlijke vrijheid,
niet uit het oog. Buiten beschouwing blijve thorns hot verwijderd kwaad, dat voortschrijdende verambtelijking des
yolks niet missen kan ten slotte toe to brengen aan zijne
welvaart, door het dooven van kloekmoedigen on dernemingsgeest, door de broodnoodige kapitaalvorming to stremmen,
door de algemeene draagkracht to verzwakken tezelfder
tijd en langs denzelfden weg, waar zij de vorderingen,
daaraan to stellen, verzwaart . Met elk gezin, dat Gij, door
het scheppen van eene nieuwe ambten-groep, verleidt, de
toekomst zijner kinderen niet to geven in hunne eigene
hand, maar in de hand van een' minister, hen zich een'
weg to leeren banen door ,,antichambres" aan het Binnenhof, of het Plein, of het Voorhout, in plaats van over zee,
in Indie, in den vreemde, of op kantoor, fabriek en werkplaats in ons land, verstopt Ge eene bron, die rijk kon
vloeien in 's rijks schatkist, en grijpt Gij daar meteen een'
nieuwen handvol guldens uit . Doch dat is nu de zaak
niet . Waar het pier op aankomt, het is het gevaar, toenemende bij iedere schrede v6orwaarts, die wij op den
weg van 's yolks verambtelij king doen, dat Nederland
alweer een streekje verder afdrijft in Franschen koers . Want
men bedenke het wel : vervlogen is de oude waan, als zou
des burgers wettelijk eigen-meesterschap voldoende ziju
beschermd tegen ambtelijke bemoeizucht en willekeur van
hooger hand door een interpellatierecht der volkskamer,
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met of zonder den ruggesteun der . .,altijd wakkere open,"bare meening" . Wie meent zich tegen Combes en consorten to beveiligen, door zijne toevlucht to zoeken bij ,het
,,blok" der Beauquier's, kan evengoed zich wijs maken,
dart het hem gelukken zal, de duivelen uit to drijven door
Beelzebub.
Beperkter, uit den card der zaak, is de keuze der middelen, waar het erop aankomt, de factieuze wetgeving to
keeren, waarvoor besliste overmacht van een der vertegenwoordigende lichamen den toegang opent . Reeds werd hierboven ontvouwd, om welke redenen, in het algemeen, het
binder van den wetgever aan hooger toezicht, hoezeer het
ook, afgezien van de vraag der factische uitvoerbaarheid,
to wenschen ware, naar het rijk der ,vrome" wenschen
moet verhuizen, zoodra men het under het oogpunt zijner
mogelijkheid beziet . Toch staat men ook zelfs hier niet
machteloos . Het schijnt, ten eerste, niet onmogelijk, in de
onderstelling, dat de volkskamer haar overwicht behoudt,
nogtans het ergste misbruik of to snijden, dat zij op het
stuk der wetgeving kan waken van hare macht . En het
is, ten tweede, evenmin ondenkbaar, dat men een' weg
vindt, om dat overwicht-zelf to doen plaats maken voor
een zooveel heilzamer evenwicht .
Wat het eerste punt betreft : de weg, die daar to kiezen
ware, wordt eeuigszins al aangeduid door hetgeen hierboven
werd gezegd van rechtspraak in bestuurszaken . Is het met
gepaste vrijheid der tot wetmatige gezagsoefening verplichte
ambtenaren niet onvereenigbaar, hun eene toezicht oefelaende
macht ter zij to stellen, die over de wetmatigheid hunner
gedragingen haar oordeel velt, waar deze wordt betwist,
wat kan ons dan beletten, den trap hooger, eene gelijksoortige instantie to plaatsen naast den wetgever? Volk6men ongebon den, immers, is ook het werk der wetgeving
ten onzent niet. Het heeft to geschieden naar de aanwijzingen der grondwet. Welnu. : waarom. dan niet voor het
minst tegen gr6ndwetschennis van die zijde gewaakt
rechterlijken vorm ?

Het is bekend, dab het raadselachtige tweede lid van
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bet 122ste artikel onzer constitutie - ,de wetter zijn on.,,schendbaar" ., - althans, wanneer men het leest bij het
licht, dat de gewisselde schrifturen erover werpen, die
rechterlijke toetsingsmacht niet wil . Maar ook staat vast,
dat geen mindere dan T h o r b e c k e zich tegen de inlassching van die orakelspreuk krachtdadig heeft gekant .
Daardoor ,verbreekt men" (aldus schreef hij in zijne , .,Bij,,,drage") ,de 4enheid der wetgeving ; de grondwet houdt op,
,,grondwet to zijn, en de gewone wetgever, die zijn bestaan
,,en zijn recht enkel aan de grondwet ontleent, is boven de
,,groudwet . Men geeft vrijheid, verplicht zelfs tot schennis
,,der grondwet door uitvoering eener niet grondwettige en
,,dus niet verbindende wet . En verzaking der grondwet to
,,bevelen, ten einde de betrachting der gewone wetten to
,,verzekeren, ware gewis de zoinderlingste luchtsprong, then
,,een wetgever ooit had gewaagd . De grondwet is niet voor
,,den wetgever-alleen, maar voor alle machten en voor alle
,,burgers van den staat geschreven ." 1) Tot zoo ver de
leider onzer achtenveertigers . Nu had, zeer zeker, B u y s
gelijk, toen hij daartegenover de bedenking opwierp, dat
niet de rechtskracht eener ongrondwettige wet -, maar
veeleer dit de vraag was : wie - wetgever, of rechter
over de grondwettige oirbaarheid der wet het laatste woord
zou hebben. Maar Loch is er wel reden om to twijfelen,
of die fijne ontleder aller parlementaire zonden nog steeds
,,de waarborgen voor eene deugdelijke verklaring der grond,,wet, welke de wetgevende en de rechterlijke macht aa-njieden," ,gelijkstaande" 2) zou hebben gekeurd, had hij
de afschrikwekkende voorbeelden onder de oogen gehad,
die Frankrijk's nieuwste staatsgeschiedenis, en niet slechts
zij, ons, jongeren, dreigend to zien geeft . Ret verdient,
dan ook, alle aandacht, dat de man met het doorzichtige
masker, de uitnemende kenner van ons staatsrecht, die
wekelijks voorziet in de politische weetgierigheid van den
noord-oostelijken hoek des lands, nog onlangs van dat
,,toetsingsrecht" zich order zekere voorwaarden geenszins
1)
2)

Blzz . 60-63.
,De Grondwet . Toelichting en kritiek ." I 2. (1883) blzz . 634 en vv.
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afkeerig heeft betoond . En dat, terwijl hij waarlijk allerminst verdacht kan worden, van huis uit het parlementaire
stelsel niet hartelijk to zijn toegedaan . Trouwens : houdt
niet zelfs de model-republiek der Vereenigde Staten ons
het toetsingsrecht in actie, en soms in voile actie, v6or ?
En nu ten slotte nog : de weg ,om het (allengs grooter
„worden d) overwicht der volkskamer to doen plaats waken
,,voor een zooveel heilzamer evenwicht" . Is onze ziektebeschrijving van daar straks geslaagd, dan kan op dit stuk
flu geen twijfel meer bestaan . Zal het weer komen tot het7
welgeequilibreerd verband, waarvan T h o r b e c k e in zijne
,,Narede" een juist en rechtvaardig staatsbeleid, gelijk het
nationaal verstand dat eischt, afhankelijk noemde, dan
moet het „budget"-recht der vertegenwoordiging gematigd
worden, in zijne practijk voorshands, en, als de tijd eens
daar is, in de grondwet, bij voorbeeld naar den geest der Ve
paragraaf in de bekende ,nota" van Mrs . L o h m a n en U e
G e e r . Men kan den stand der vraag in deze stof niet beter
schetsen dan het door die beide rechtsgeleerden van beteekenis
in hun advies aan Zijne Majesteit gedaan. is . „Het budget„recht der Staten Generaal" (zoo las men daar) 1) ,heeft
„nimmer de strekking gehad omm geheel de regeering over
,,te brengen op de vertegenwoordiging . Ongetwijfeld behoort
,,er op den duur overeenstemming to bestaan tusschen de
„kroon en hare ministers eenerzijds
de Staten Generaal
„andererzijds ; en het kan noch voor de kroon, noch voor
„het yolk wenschelijk zijnn aan de vertegenwoordiging des
„yolks de middelen to ontnemen om haar wettigen invloed
,,op de regeering uit to oefenen . Een der werkzaamste
„middelen daartoe is de verplichting der Regeering omm voor
,,elke uitgave de toestemming van de Staten Generaal to
,,vragen . Poch de beantwoording van de vraag, aan wie
„de algemeene leiding in 's lands zaken moet worden
„toevertrouwd, behoort niet enkel van de Staten Generaal,
„nosh van elk der kamers afzonderlijk of to hangen .
„Dit naar het oordeel van ondergeteekenden niet wel
1)

.A. r n t z e n i u s . ,Handelingen ." I . blzz . 95 en v .
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,,betwistbaar beginsel wordt in vele constitutioneele landen,
"Ook in het onze, feitelijk miskend . De Staten Generaal
9 .1cunnen toch beweren het recht to bezitten one. de Kroon,
,,door haar ook het allernoohakelijkste to weigeremtedwingen,
,,Haar Ministers to ontslaau . Afstemming der begrooting
..,heeft aftreding van de Ministers, vaak van het geheele
...,Ministerie, tot bijkans onontwijkbaar gevolg . Wel oefenen
,,de kamers dat recht niet jaarlijks uit, maar het bezit van
,,,een wapen, waartegen geen verweer mogelijk is, is even
,,gevaarlijk als het gebruik makers ervan . Het gevolg van
,,de

zooeven bestreden opvatting van staatsplicht is de

,,ondermijning van een gezond staatsleven . . . Ondergetee.,,kenden . . . wenschen (daarom) zooveel mogelijk to voor-

,,komen, dat op de Kroon een dwang worde uitgeoefend,
,,die alle zelfstandigheid der Kcoon doodt . Dit kan geschieden
„door of in do grondwet het gevol- aan to wijzen van de
,,afstemming van begrootingen, of nit de grondwet datgene
,,te verwijderen, wat voedsel kan geven aan averechtsche
.,.,opvattingen van Staatsplicht. Zij veroorloven zich daarom
...voor to stellen, in de Groiidwet de bepaling op to nemen,
,,hetzij dat eene eenmaal goedgekeurde begrooting tot grond,,slag van het staatsbeheer strekt totdat eene volgende is
,tot stand gekomen ; hetzij dat geene regeeriDgsnitgaven in
.,.,rekening kunnen worden geleden dan die welke bij de
vastgesteld, of door de Staten Generaall zijn goed,,,,Wet zijni
,,gekeurd . De norm, waarin die goedkeuring verleend moet
,,worden, de duur harer geldigheid en de verdere bepalingen
,,betreffende het budgetrecht kunnen dan bij de wet worden
,,geregeld ."
Die woorden eischen, thans gelijk v6or zeventien jaren,
ja, thans nog meer dan toes, de ernstigste overweging . Is
het niet eene vingerwijzing naar ,het geestelijk tweeling,,broederschap van G r o e n en T h o r b e c k e ", waarvan reeds
vroeger sprake was, dat hier twee edele volgelingen van
U r o e n eene constitutioneele wijziging bepleitten, die strekte
om ons staatsrecht om to leiden uit hetgeen T h o r b e c k e
vestigde, zonder het to beoogen, naar hetgeen hij beoogde,
zonder het to vestigen ?
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Om to besluiten : Drieledigis de weg van zakelijk staatsbeleid, waardoor het meer en meer verstoorde evenwicht in
het samenwerken onzer voornaamste staatsorganen geheeld
moet worden, voor zoover dat kan, of anders in zijne ernstigste gevolgen getemperd . vat eerstens aangaat het temperen der gevolgen, daar wend, om to beginnen, het gevaar
in oogenschouw genomen, voortspruitend uit de heerschappij,
die eene partijmeerderheid, langs hare ministers heen, kan
oefenen over een afhankelijk beroepsbeambten-corps. Ret
remedie voor dat euvel heette : ontwikkeling, zooveel mogelijk, van ons beambtenwezen, niet meer in Fransche, centralistische richting, maar in den geest van het oud-Britsche
,,self-government" ; in elk geval : vastlegging van des ambtenaars rechtspositie in stellige bepalingen en regeling der rechtspraak in bestuurszaken ; bovenal : bij elk verlangen naar
eene nieuwe uitbreiding van het staatsbedrijf, bezonnen overweging der verwijderde gevolgen, die de daaraan zich parende
vermeerdering van beambten-personeel to lichtelijk na zich
sleept voor de ondermijning van het openbare levee .
Vervolgens kwam in aanmerking de kans op willekeur j
die voortkomt uit het overwicht van eene to machtige volkskamer bij wetgevenden arbeid . Zoover daarbij zelfs voor lichtvaardige geringschatting der grondwet vigil to duchten, wend
het middel tegen dat gevaar gezocht in het toetsingsrecht .
Ten slotte wend de vraag gesteld : hoe het verbroken evenwicht to heelen? Daarop luidde, overeenstemmend met het
beke ade denkbeeld der Heeren L o h m a n en D e U e e r, het
bescheid : ,De groete schroef ", waarme6 sinds 1862 het parlement onze regeering han zetten naar zijn' wil, moet worden
stopgezet in afwachting van eene gewijzigde constructie .
In den aanhef van zijn' dialoog-g- over ,De Republiek"
teekent ons P 1 a t o een' wijze, die er behagen in schept, dat
jongemen tot hem homen, om in zijn bijzijn vrij en vrank van
gedachten to wisselen over de diepste levensraadselen. Wat
den schrijver dezer bladzijden cooed gaf om zich to uiten, als hij
deed, het was, dat hij wist to staan tegenover een' man, niet
mmin groothartig en lankmoedig dan de Platonische Kephalos .
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Indien B e r 1 i o z kon verrijzen, hij zou misschien met
een spottenden glimlach zeggen : Ik wist niet dat ik zooveel
vrienden telde. Te Grenoble wend hem een standbeeld
opgericht en een muziekfeest voor hem gegeven, overal
werd of wordt zijn 100e geboorteclag door uitvoeringen
van zij-n werken herdacht en nog nooit is er zooveel over
hem geschreven als in den laatsten tijd . En wat de
beteekenis van zijn posthumen triumf nog verhoogt, is het
felt dat men de eeuwfeesten van twee zijner tijdgenooten
in zijn vaderl -and bijkans onopgemerkt voorbij liet gaan :,
twee tijdgenooten waarvan hij den een niet zetten kon en
den ander haatte . Ik bedoel Hal4vy geb . 1799, die
indertijd zoowel in de Groote Opera als in de Op4raComique een eerste plaats innam, en A d . Adam, geb .
1803, een der coryphee8n van het luchtige genre. H a 14 v y's
centenaire werd door de Groote Opera, die vijf of zes
zijner werken op haar repertoire had, geheel geIgnoreerd ;
in de Opera-Comique werd hij, als schaamde men zich
over hem, herdacht door een slordige opvoering van zijn
l'Eclair, zonder ook maar het geringste feestelijk vertoon .
Wat A d a m aangaat, met hem maakte Parijs het nog veel
erger en men liet het aan L o n j u m e a u, door het toeval
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van den beroemden Postillon over, den man to verheerlijken,
die vroeger, dank zij zijn opera's en balletten, to Parijs
zeer in tel was . Mij dunkt door de schim van B e r 1 i o z
moet om dat laatste vooral een rifling van pleizier zijn
gevaren . Want B e r l i o z kon goed paten .
Kortom er heeft aan de apotheose van B e r l i o z nets
ontbroken, zelfs niet de miskenning van zijn tegenstanders,
en zoo iemand, dan heeft hij een ,bonne presse" gehad .
Sommigen zullen misschien tot de meaning overhellen, dat
zoo men vroeger B e r I i o z to veel in hat duister fiat, men
hem thanes to veel in hat zonnetje heeft gezet, maar al
ware dat zoo, niemand zou hat recht hebben zich daarover
to verbazen : hat is de oude geschiedenis die jong zal blijven
zoolang de menschheid bestaat .
Het steentje dat ik kom aandragen tot den literatuurberg, door B e r 1 i o z to voorschijn geroepen, heeft niets met
den componist to maken en alleen met den criticus . Aanleiding daartoo is hot onlangs verschenen Les iViusiciens et
la Musique, artikelen van B e r 1 i o z uit hat Journal des
Dgbats overgedrukt en van een iDleiding door A n d r 6
Hallays voorzienl) . De aankondiging van dit boek had
allen die in de muziek en in B e r 1 i o z belangstellen verheugd
en blijde verwachtingen doen koesteren . Daze warden niet
geheel vervuld . Vooreerst beloofde de titel door B e r I i o z
zelf indertijd gekozen voor een verzameling opstellen, die
in de pen is gebleven 2), veel meer dan de inhoud geeft .
Verder komt hat mij voor dat de heer H a I I a y s een
betere keuze had kunnen doen uit de talrijke feuilletons,
over muziek die Berlioz aan hat Journal des D4bats gaf .
En eindelijk : wie dozen bundel leest, zonder zich door den
grooten naam van den schrijver en zijne schitterende kwaliteiten als auteur to baton verblinden, zal zijn sympathies
voor den criticus en zelfs voor den mensch B e r I i o z eer
bekoeld dan verhoogd vied en .
1)
2)
bericht .

Bij Calmann-Levy, to Parijs .
,Qui est resO A Pkat de projet", zegt Hallays in een voor-
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Het was door een toeval dat B e r 1 i o z medewerker
werd van het gezaghebbend Journal des Dibats, waar hij
C a s t i 1 - BI a z e opvolgde . Van zijn Rome-reis tern ggekeerd
en reeds beroemd door de uitvoering van zijn ouvertures
Le .poi Lear en Les Francs-Juges, van zijn Symphonie .fantastique,
en zijn Harold-Symphonie, moest B e r l i o z tot schrijven
ziju toevlucht nemen, en zijn huwelijk (met H a r r i e t
Smithson) had zijn toestand nog moeilijker gemaakt . Hij
schreef in de Europe litteraire, in de Revue europeenne, de
Monde dramatique,

de Correspondant, de Gazette musicale

maar hij ward slecht betaaldl) en hij wilt niet meer ,h
quell saint se vouer'1 2) . Op zekeren dag dat hij er heel
slecht aan toe was, schreef hij een allerdolste novelle
Rubini a Calais, die de Gazette musicale opnamm en die het
Journal des Debats in October 1834 overnam, met een paar
vleiende woorden vooraf over den geest en de verve van
den schrijver . B e r I i o z ging den directeur van de Dibats,
den heer B e r t i n ., bedanken en deze hood hem de door
C a s t i I - B I a z e's heengaan vacant geworden plaats van
muzikaal medewerker aan . Vooreerst evenwel zag B e r 1 i o z
zich alleen met de concerten en de Varijtjs musicales belast ;
D e 16 c 1 u s e bleef de Italiaansche opera-voorstellingen en
J u 1 e s J a n i n die van de Opera en de Opera-Comique bespreken . Eerst twee jaar later liet J a n i n die aan B e r 1 i o z
over, hot ballet nog voor ziju rekening houdend . Van
1837 tot hot einde van 1863 bleef Berlioz in de Debats
schrijven 3) . Natuurlijk moest Hallays een keuze doen ;
hij liet terecht de feuilletons ter zijde over Beethoven
en Gluck, W e b e r en Spontini, die geheel of gedeeltelijk reeds in de bekende werken van B e r I i o z : A travers Chants,
16s Grotesques de la Musique, les Soirees de l'Orchestre en in de
Himoires werden opgenomen, en gaf in hoofdzaak feuilletons
waarin tijdgenooten van B e r 1 i o z werden behandeld en wel
die, welke beroemd zijn gebleven : o . a . A u b e r. A d a m,
1) Hall aye, Introduction b1z . 1 .
2) Hector Berlioz, -Himoires .
3) Ziju laatste feuilleton was dat over Lee Hcheurs de Perles -van
Bizet, 8 Oct 1863 .

- 44 Hal6vy, Offenbach, Donizetti . Maar in de periode
1837-63 vallen van A u b e r o . a . Le Domino noir, La Part
du diable en _H'aydie, en men vraagt zich of waarom Hall a y s, j uist het feuilleton boos over Les Diamants de la Couronne, een veel zwakker work clan elk der drie genoemde .
leder weet dat Le Toreador van Adam een prul is. Maar
Adam schreef in het tijdvak dat on s bezig houdt o . a .
Giralda, Si j'etais Roe en de kleinere operatjes La Poup6e
de, Neuremberg en Les .Panties de, Violette. H a I I a y s boos het
feuilleton over Le Toreador . Zoo gaf hij dat over Le Val
d'Andorre van TT a 1 4 v y, die in denzelfden tij d o . a . La Refine
de Chypre, Charles VI en Les Mousquetaires de la Refine coua-

poneerde . Het is mogelijk dat Hallays daarvoor zijn
redenen had, gegrond op kwaliteiten dier feuilletons uit
het oogpunt van stijl en vorm . Maar in een werk, dat
zich ten doel stelt de meening van B e r 1 i o z over zijn tijdgenooten to doer kei3nen, bevreemdt het wel een beetje
die tijdgenooten juist in hun zwakste producten beoordeeld
to vinden . Kan het iemand iets schelen to weten hoe
Berlioz dacht over Barkouf van Offenbach, een bij
ongeluk in 1861 in de opera-Comique verdwaalde operette?
Wel zou men gaarne het oordeel van Berlioz hebben
vernomeu over Orphie, aux Enfers (1858), of over La Chanson de, Fortunio (1861), om slechts een paar 0 f f e n b a c h j e s
to noemen, die nog niet vergeten zijn . D o n i z e t t i lief in
44n jaar to Parijs opvoeren La Favorite, Les Martyrs en La
Fille du Regiment . Ilet zou ons minstens evenzeer hebben
geinteresseerd Berlioz to hooren over La Favorite, als over
La Fille du Regiment ; het is waar, men zou dan een zijdeRugschen aainval op Adam hebben gemist - maar hierover later . Opmerkelijk is het dat in Les Musiciens et la
Musique de naam V e r d i niet voorkomt, terwijl daarentegen
feuilletons over den lane vergeten L i t o 1 f f en over den Rus
0-1 i n k a werden opgenomen . Toch lief V e r d i in 1847 in
de Groote opera Jerusalem opvoeren (D u p r e z cre8erde
toen de tenorpartij) en in 1855 Les V9Pres Siciliennes met de
beroemde S o p h i e C r u v e I I i in de vrouwelijke hoofdrol .
Het is moeilijk aan to nemen dat B e r 1 i o z die opvoeringen
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niet bijwoon de en daarover in zijn blad niet schreef, en in
dat geval is hot ontbreken juist van een Bier feuilletons
een leemte die to betreuren valt .
Haar laat ik niet langer stilstaan bij hetgeen deze
bundel niet bevat - genoeg is, geloof ik, aangevoerd, om
mijn beweren goad to inaken dat de inboud en de titel
elkander niet dekken - maar liever then inhoud eens nader
bekijken, met voorbijgaan van de artikelen over B e r 1 i o z' s
leermeester L e s u e u r, die nog slechts in de lexica leeft 1) ;
over C h e r u bi n i en B e l I i n i meer biographisch en necrolouisch dan critisch ; over M o z art' s Don -Tuan en Flute
e"hantie, omdat M o z a r t geen tijdgenoot van B e r 1 i o z
was ; over 0. 1 i n k a, omdat diens opera's in ons land onbekend zijn en vermoedelijk wel onbekend zullen blijven ; over
F 4 1 1 c i e n D avid, omdat diens Desert niet tot de dramatische muziek behoort ; over L i t o l f f om dezelfde reden .
Want hot is mij hier vooral to doer om B e r 1 i o z als
opera- critic -ut s, B e r 1 i o z het vonnis vellend over zijn toenmalige mededingers, veelal gelukkige mededingers .
In de bespreki-ngen van Auber's Les Diamants do la
Couronne, van Ambroise Thomas' Le Caid en Adam's
Le Toreador treft hat dat B e r 1 i o z zooveel langer stil stond
bij den tekst dan bij de muziek. Hij wijdt bijna negen
bladzijden aan den tekst van Auber, tegen drie aan de
muziek ; voor Thomas is de verhouding acht tot twee ;
voor Adam, wanneer de inleiding niet meegerekend wordt
(Be rlioz neemt dikwijls een zeer langen aanloop alvorens
,,,de plonger clans son suj*et" en hij heeft daarvoor zijn
redenen), ongeveer negen tot een . Voor hat overige is de
critiek op A u b e r raak : ,Hoe ook hat libretto zij, nimmer
dwong dat den componist alleen banaliteiten to schrijven . . .
Er is een ongelooflijk aantal contredans-motieven in deze
partituur, in hat Allegro der ouverture, in de ballades,
1) L e sue ur werd in 1763 geboren en stiert in 1837 ; hij was
professor aan het Parijsche Conservatorium en lid van het Institut . Zijn
opera's La Caverne en Les Bardes werden indertijd zeer bewonderd, o,a .
door Napoleon .
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duo's, ensembles, overal. Blijkbaar was het 't doel van den
heer A u b e r het speciale publiek der opera-Comique to
behagen, en to meer naarmate die dansmotieven minder
oorspronkelijk waren. Natuurlijk is daarmede de kwestie
van kunst ter zijde gesteld ; en het is niet meer de vraag
of de auteur zich verdienstelijk heeft gemaakt, maar of
zijn werk veel heeft opgebracht en lang veel zal opbrengen .
De critiek mag, zich evenwel niet achter dergelijke overwegingen verschansen, veel minder den kunstenaar prijzen
om hetgeen in de oogen van degelijke menschen, streng
gegispt verdient to worden, of ernstig de scherts herhalen :
,,,De auteur beeft lets slechts willen doe -n ; hij heeft zooveel
talent dat hij daarin volkomen geslaagd is ."" En dan somt
B e r 1 i o z ,met zorg" op de ,rares passages dignes d'41ocres" .
De critiek over Le Caid is wat den tekst aanaaat vol
fijnen spot op Sauvage ., wat de muziek betreft zeer
gunstig, veel gunstiger dan men dat verwachten zou .
B e r 1 i o z noemt de partituur _,,charmante et vive, p4tillante
de verve" en treedt slechts weinig in details . Dat hij Thomas
goed doorzag blijkt uit een bespreking van diens eerste
opera la Double Echelle (1837) : ,Zijn stijl heeft geen individueele physionomie ; hij drijft besluiteloos tusschen de
Duitsche en de Italiaansche school, hoewel hij zichtbaar
tot de laatste overhelt . Ervaring en nadenken zullen hem
weldra den weg wijzen waar ziju aanleg hem roept en
welke die ook zijn moge, wij raden hem (lien zonder meer to
volgen . In de muziek, als in alles moot men partij kiezen 1)" .
Alvorens Le Toreador to bespreken, doet B e r 1 i o z zoo
als de kat met de muis, alvorens hij die afmaakt . TIij speelt
er mee en spot er mee ; hij ironiseert zich zelf, zjjn ,passie
voor critiek," en de zaligheid die hij smaakt bij het beschrijven van een opera-libretto, met de kwellingen van
het minuend paar, de beproevingen der valsehelijk beschuldigde onschuld, met de deugd die aan het slot triumfeert,
den bedrieger bedrogen etc . ; hij steekt den draak met het
publiek, . .,altijd zoo indrukkelijk en oordeelkundig, nimmer
overdreven of aanstellerig ." Maar hij kan in niets matigheid
1) A d . Jullien. Hector Berlioz, sa vie et ses oeuvres .
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betrachten en zijn schrijflust werd een manie, een idee fixe
en dat zou de noodlottigste gevolgen hebben gehad, indien
hij niet het besluit had genomen, met wanhopige energie
weerstand to bieden . Inmiddels groeide de stof aan ; Loch
vloeide er geen regel uit zijn pen dank zij den eed, then
hij had gezworen . Telkens bezweek hij voor de verzoeking
zich min of meer rechtstreeks met zijn „dada," het muziekfeuilleton, bezig to houden . Als hij zich verdiepte in
H u m b o l d
Cosmos, of aann een partituur werkte, was de
aankondiging van een concert, of het zien van een programma - voldoende om hem naar eenn zaal of schouwburg
to doen snellen . Op zekeren dag toen zijn feuilletonomathe hem nogal met rust liet, was hij begonnen Shakespeare's
Henry VIII to lezen en dacht hij niet aan operas-comiques .
Midden in zijn extase wordt hem de eerste opvoering van
Le Toreador van monsieur S a u v a g e bericht. „Men begrijpt
met welk een opg ewektheid ik Shakespeare, liet liggen en
ik riep uit : Eindelij k dan ben ik wel gedwongen een feuilleton to schrijven ; ik kan niet langer weerstaan ; ik zal het
schrijven, maar langzaam, Lien regels per dag om mijn
zaligheid zoo lang mogelijk to doen duren, zooals de kinderen doen, om hun genot van een doos lekkers to rekken .
En daarom verschijnt mijn verslag van Le Toreador zoo laat ."
Men begrijpt dat na zulk een inleiding van een ernstig
verslag geen sprake kan zijn. Dat van B e r 1 i o z is van
het begin tot het eind een persiflage van S a u v a g e's tekst
en in dit genre muntte B e r 1 i o z uit . Daarna volgt een
zeer vluchtig e bespreking der muziek, die ,gaie, semillante,
bouifonne" wordt genoemd, en zelfs, waar het pas heeft,
,,agreablement demoralisante ." Bijna zou de lezer gelooven,
dat B e r 1 i o z het meent, maar daar leest hij op de laatste
bladzijde : (over T r a c o I i n' s air) „l'instrumentation en est
remarquable", verder van „modulations delicieuses et originales," „trio superieurement construit musicalement et dramatiquement parlant" ; hij begrijpt dat B e r I i o z in ernst zoo
niet over A d a m schrijven kon en hij is daarvan volkomen
overtuigd als hij stuit op den volgenden volzin : „M. A d a m.,
heeft trouwens de vierde personage van zijn opera supe-

is
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rieur behandeld : d . w . z . de fluit . Wat meer is, wel wetend,
dat ,ce, qui vient par la flute s'en retourne souvent par le
tambour," heeft hij zich ditmaal geheel onthouden van het
gebruik van de groote trom . En Le Toreador heeft niettein een groot succes behaald ."
De ironie is pier duidelijk . Zoo duidelijk dat niemand
en Adam zeker niet zich er in vergissen kon . Niet altijd
is dat het geval bij de critieken van Berlioz. De aanhef
der critiek over Le Val d' Andorre is inderdaad terechtals
model van ,louange perfide" geprezen . Berlioz begint
met to zeggen, dat het succes dier opera een der meest
algemeene, spontane en schitterende was, die hij ooit beleefde . Negen-en-negentig van de honderd toehoorders
applaudisseerden, keurden goed, waren bewogen . Xen fractie
echter, een onmerkbaar kleine, maar die Loch uitgelezen
geesten bevatte, deelde slechts met voorbehoudd de heerschende meening over de hooge waarde van het werk ;
anderen werden het reeds van het slot der 2e acte of moede
to ho oren zeggen dat het charmant was . . . Wat mij betreft,
ik heb van harte goedgekeurd en bewonderd ; ik was diep
getroffen en dacht er niet aan, terwijl ik luisterde naar het
geestdriftig gejuich van het publiek, op M . H a 1 6 v y het
oude gezegde toe to passen : ,]E-Tet yolk juicht hem toe .
Zou hij iets dwaas hebben - gezegd?" Een gezegde meer
geestig dan diep, want het yolk juicht zelfs het schoone
toe, wanneer het onder zijn bereik valt en het niet op
bruske wijze den loop zijner gewoonten en gedachten verstoort . Le Val d' Andorre is een van die gelukkige werken,
die met den vinger van het succes zijn geteekend en die
voldoende zouden ziju voor den roem van een man en de
fortuin van een schouwburg. De vertolking is bovendien
exceptioneel en zooals men het niet zou verwachten in de
Op4ra-Comique, waar men zich tot hiertoe weinig bekommerde om de dramatische en muzikale eigenschappen die zij
thans ten toon spreidde".
Met den laatsten zin was het B e r 1 i o z zeker volkomen ernst en van daar dat die de working der voorafgaande ironische lofuitingen een beetj*e verzwakt . Zij wordt
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het nog meer door drie bladzijden waarin Hal6vy's
muziek ten warmste wordt geprezen met pier en daar een
lichte critiek er door gevlochten, die de waarde van den
lof verhoogt . Berlioz noemt de finale der 2e acte een
chef-d'oeuvre en na de beschrijving er van zegt hij : 1k
herhaal : ik geloof dat het een chef d'oeuvre is . En hij
eindigt zijn bespreking aldus . jk geloof niet dat men in
veel opera's een even groot aantal belangrijke rummers
kan aanwijzen, nummers die bovendien het groot voorrecht
hebbenn aanstonds to worden opgemerkt en gewaardeerd."
Eerst met dien slotzin, of liever met het laatste deel
er van komt het aapje nit den mouw, maar de mouw was
to fang ditmaal en B e r 1 i o z zou nu nog kans loopen voor
wie er niet meer van weet en Le Val d'Andorre niet kent,
tot de vurige bewonderaars dier opera to worden gerekend .
De ironie, die to lang is volgehouden, schiet daardoor haar
doel voorbij . Elders trouwens had Berlioz zich in vollen
ernst zeer vleiend over Haldvy uitgelaten en wel naar
aanleiding van diens Le, Shirif 1) . ,Deze opera", schreef hij,
,,heeft een geheel bijzondere physionomie . Zij heeft mij,
bijna van den begin tot het eind, het zeldzame genot doen
smaken, dat den musicus wordt bereid door stoute, nieuwe
en knap gevormde composities ."
Men heeft Berlioz zeer hard gevallen om zijn critiek
van H 6 r o l d's Zampa en na zijn dood heeft J u I e s J a n i n
de nagedachtenis van zijn collega trachten schoon to wasschen, door dat feuilleton voor zijn rekening to nemen,
maar hij versprak zich en noemde Le .Pry aux-Clercs, het
andere meest bekende werk van H 6 r o 1 d, zoodat zijn vrome
leugen nets baatte . Leest men dat feuilleton kalm over,
dan is voor zooveel verontwaardiging geen reden . Het is
waar, B e r l i o z gaat heftig to keer tegen H 4 r o l d (dien
een ,W6ber des Batignolles" noemde) ; hij
hij elders
verwijt hem geen bepaalden stijl to hebben en toch noch
Italiaan., noch Franschman, noch Duitscher to zijn ; hij
zegt van zijn muziek ,dat die zeer veel gelijkt op die indu1) Le Shirif,
La Juice .
0 . E . IV 1

tekst

van Scribe, werd vier jaar geschreven na
4
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strieele producten die to Parijs worden vervaardigd naar
licht gewijzigde, elders uitgevonden proc6d6s, dat ze is Pairijsche muziek en daarom succes heeft bij het publiek der
,Opera-Comique, dat den middenstand vertegenwoordigt,
terwij] ze zoo weinig steun vindt bij de liefhebbers of artisten ., die door een fijneren smaak, een volkomener bewerktuiging, een geoefender redeneering van de menigte verschillen" . In zijn analyse evenwel van de partituur do - et
hij toch nogal wijn in zijn water en alle opmerkingen die
hij maakt kunnen den indruk niet wegnemen, dat B e r 1 i o z
in den grond van zijn hart in Zampa veel to bewonderen
vond 1) . Reeds de toon van het geheele stuk, waarin Been
spoor van spot, of poging tot persiflage is to vinden, bewijst dat B e r I i o z tegenover een werk stond van beteekenis .
Tegenover het slot van zijn critiek : ,Deze partituur beantwoordt aan al de voorwaarden die men thans to Parijs 2)
aan een opera comique stelt en de auteurs zijn volkomen
geslaagd, daar zij ongetwijfeld de instemming hebben gevonden van dat deel van het publiek tot hetwelk zij zich
richtten", kan men stellen het begin : jk houd niet van
Zampa en ziehier waarom . Er is daarin wel wat men
niet dikwijls in de Opera-Comique vindt : muziek ; er zijn
zelfs mooie ensemble-stukken in ; maar als geheel, als partituur, die, door haar onderwerp, wat men ook zeggen
mope, een kwalijk verborgen pretensie verraadt, een pendant to zijn van Mozart's Don Juan lijkt mij Zampa
slecht . Zoo waar de een is, vlug, sierlijk en edel van beweging, zoo valsch is de andere, besmet met gemeenplaatsen
,en vulgarisme . Een vergelijking tusschen de teksten der
beide partituren zal beter doen begrijpen het verschil dat ik
tusschen beide muzieken vind".
Hier komt het zwakke punt van Berlioz' critiek
duideljjk aan den dag . De overeenkomst tusschen M61esv i 11 e' s Zampa en D a P o n t e's Don Giovanni is onmiskenbaar en waarschijnlijk is die ook niet toevallig ; het stood
Berlioz vrij dit to gispen en de verzen van den Fran1) Van het geestige duo-trio in de 2e acte zegt hij niets!
2) De oursiveering is van Berlioz zelf.
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schen librettist of to keuren, maar zijn bewering dat de
muziek zich nauwelijks in diepte van gedachte, in waarheid
van uitdrukking, in distinctie van vorm boven de verzen
verheft, kon hij niet waar waken . En in elk geval was het
hoogst onbillijk van hem met M o z art tegen H e r old los
to trekken . H e r o 1 d verdiende niet zooveel smaad
dat
blijkt uit B e r 1 i o z' artikel zelf
en niet zooveel eer als
B e r 1 i o z hem bewees door Don Juan er bij to halen .
Toen het Zampct-feuilleton verscheen was H e r o 1 d al
gestorven . Maar D o n i z e t t i leefde toen B e r 1 i o z zijn
Fille du Regiment to lijf ging . Na een niet heel trouw
overzicht van den tekst, althans van de ontknooping, verwijt B e r 1 i o z den Italiaan dat hij ziju muziek voor een
groot deel reeds had gebrui kt voor een kleine opera in
Italie opg evoerd : een nagebootste of vertaalde Chalet (van
S c r i b e, door AA d a m gecomponeerd 1 ) . Dat verwijt klinkt
zonderling . Niemand heeft er ooit een componist een grief
van gemaakt, dat hij zijn eigen muziek later gebruikte voor
een ander doel, dat hij uit een vergeten werk brokken
redde voor eenn nieuwe compositie . hat hebben grooteren
dan Don i z e t t i gedaan . B e r 1 i o z zelf deed het meermalen 2) . Dan zegt hij van de muziek : ,C'est une de ces
choses comme on en peut ecrire deux douzaines par an,
quand on a la tete mneublee et la main legere" . Misschien,
:mar twee dozijn Filles de Regiment in den jaar, dat is
gemakkelijker gezegd clan gedaan en daartoe is wel een
zeer gemeubleerd hoofd en een verbazend lichte hand noodig
„De partituur van La Fille du Regiment is een van die
welke noch de auteur noch het publiek ernstig opvatten .
Er zijn harmonie, melodie, rythmische effecten, instrumentale
en vocale combinaties in : het is muziek zoo men wil, maar
geen nieuwe muziek" . Aldus B e r 1 i o z . En hij roemt
eigenlijk alleen de door Don i z e t t i voor Parijs bijgevoegde
nummers : het Ovals-voorspel van de 2e acte en het trio
daarin . Van de mooie Finale der 1 e acte, met Marie's
1) Hij had de opera Betly op het oog (1836 to Napels opgevoerd) .
2) Zie Hector B e r l i o z, door Richard P o h 1, blz . 248 en volgende .
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alleen dat zij geen ,forme bien arrWe" heeft en dat men
er tevergeefs ,une intention saillante" in zoekt! Hier is .
blijkbaar onwil in het spel en wie het artikel leest zal gemakkelijk de reden, gissen waarom B e r l i o z zoo slecht
over D o n i z e t t i to spreken viel . In 1840 was die Italiaansche componist to Parijs waar zijn opera Les Martyrs in
de Groote Opera zou worden gegeven en een andere, Le
Due d'Albe, werd verwacht ; in het Theatre de la Renaissance werden Lucie de, Lammermoor en L'Ange do Nisidal)
voorbereid ; in de Opera-Comique nog een werk behalve La .
Fille, du Regiment, en eindelijk een opera in het Theatre
des Italiens . Berlioz wiens opera Benvenuto Cellivi to
Parijs was gevallen (in 1838) en die in 1839 met zijn. Romeo
et Juliette- Symphonie een half fiasco had gemaakt, zag die
,,invasion" van den vreemdeling met leede oogen . ,,Men
kan niet meer zeggen : de th&Atres lyriques van Parijs, maar
alleen de th4ftres lyriques van den heer Donizetti,' s
schreef hij . ,Nimmer, zelfs niet, toen hij het meest in trek
was, durfde de maker van Guillaume Tell, Tancredo en Otello,
zulk een eerzucht toonen . Toch schreef bij gemakkelijk
en had hij heel wat in portefeuille . Gedurende zijn geheel
verblijf in Frankrijk gaf hij slechts vier werken en alle
de Opera. Meyerbeer produceerde slechts twee in
Lien jaren . Gluck, op vrij hoogen leeftijd stervend, lien
aan on zen eersten schouwburg slechts zes groote partituren
na, de vrucht van den arbeid van een geheel leven . Het
is waar dat zij lang zullen duren" . Het is vermakelijk
Berlioz aldus to zien zich beroepend op Rossini, :
die
hij niet kon uitstaan . Maar iiog vermakelifter is het dat
Berlioz den schijn aanneemt, alsof hij in het belang van
Don izetti zelf zijn Fille du Regiment afbrak. ,De maker
van Lucia en Anna Bolena (!) 2) deed verkeerd een zoo zwak
werk to doer opvoeren op het oogenblik dat de aandacht
der liefhebbers zich gaat spitsen op dat hetwelk met groote
1) Deze opera werd niet opgevoerd en later door D o n i z e t t i voor
de Groote Opera omgewerkt tot La Favorite .
2) Het uitroepingsteeken is van mij .

5 3 --kosten in de opera wordt voorbereid . Dat kan niet in het
voordeel zijn van het succes van Les Martyrs en wij zouden
per niet voor durven instaan dat het aan dat succes niet
in of meer zal schaden . Als men op het punt staat een
w erk to doen verschijnen per la fama~ (voor de faam) moet
men er zich voor wachten eenn pastiche to doen vertoonen,
geschreven per la fame (voor den hanger)" . . . .En later
,,De peer D o ni z e t t i bekommert zich vermoedelijk weinig
om de critieken op zijn partituur (La Fille du Regiment), maar,
nog eens, hij doet verkeerd met het oog op Les Martyrs."
Het is jammer dat Hall a y s niet het feuilleton van
B e r 1 i o z opnam over Les Martyrs, eenige weken later geschreven . Hij zelf zegt er van dat B e r 1 i o z zich daarin
een beetje minder wreed toonde . Intusschen is Les Martyrs
verdwenen, terwijl La Fille du Regiment 1) nog altijd in de
geheele wereld wordt gespeeld .
Aan het slot van zijn bespreking van La Fille du Regiment
,gaat B e r I i o z, over het hoofd van D o n i z e t t i, zijn vijand
A d a m to lijf. Na den Italiaan to hebben getoond zich
meester makend van alle Parijsche schouwburgen, zegt hij :
zou meneer D o n i z e t t i wel zeggen of denken, indien
Florence b .v . de hoofdstad was der beschaafde wereld, en
vier opera's telde, waarvan drie door de Florentijnen rijk
gesubsidieerd, en indien dan meneer A d a m, niet tevreden
met zijn postillozn szweep to doenn knallen op het Fransche
tooneel, bij de directeuren der drie andere schouwburgen
vertalingen of melanges gaf van Le Chalet, Lo Proscrit,

Regine, Le Brasseur, Le Fidele Berger, La Reine d'un jour 2" 2)
En dan laat hij quasi D o n i z e t t i aan het adres van A d a m
alles zeggen wat hem, B e r 1 i o z, op het hart lag . ,Wat
A d a m er van dacht is niet bekend," zegt H a 11 a y s, „maar
D o n i z e t t i werd boos" . De lezer die er geheel buiten
staat, kann niet nalaten de vernuftige wijze waarop B e r 1 i o z
1) Marie was een der glansrollen van . . . Jenny L i n d, later o .a .
van M i n n i e H a u k . L+ r waren dus nog artisten die deze opera au
s rieux namen en ze zijn er nog .
2) Alle opera's van Adam en niet van ziju beste, alle zeer haastig
geschreven .
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aldus twee hem onsympathieke confraters tege n elkaar
uitspeelde, to bewonderen .
Ik kan over de critiek van O f f e n b a c h's Barkou f
kort zijn . In hoofdzaak is die gericht tegen de plaats waar
deze opera werd vertoond, de Op4ra-Comique . In veel later
tijd viel een andere operette Plutus van L e c o c q om
dezelfde reden . Een stuk dat past in het Palais-Royal hoort
niet thuis in de Com4die Francaise en iets dergelijks geldt
voor opera's en operettes . En zoo men in Duitschland een
operette van S t r a u s s Die Fledermaus ,Hoftheater-fahig"
heeft verklaard, dan is dat een uitzondering geweest en gebleven . B e r 1 i o z had gelij k uit zij n humeur to zij n en daar ik
geen noot van Barkouf ken (wie wel ?), is het mij onmogelijk
to beoordeelen of hij in zijn wrevel al dan niet onbillijk was
jegens den componist . Zooveel is zeker dat hij in Barkouf
nets to prijzen vond, hij vond er zelfs niets muzikaals in,
zooals in R o s s i n i's operas-bouffes . Vooral van de orkestratie van de finale der 2e acte raakte hij buiten zich zelf. „De
meeste der violisten spelen van avond op Charivariussen",
laat hij een der toehoorders in den foyer zeggen . Van de
vertolkers sprekend begint hij aldus : ,Het ongeluk heeft
de drie zangeressen getroffen, die elkander bij het instudeeren
der hoofdrol opvolgden . Eerst madame TT g a 1 d e die ziek
werd . Toen kwam mademoiselle S a i n t-IT r b a i n : zij werd
ziek. En eindelijk mademoiselle M a r i rn o n, die wel was
gebleven tot den dag van de uitvoering ; zij
bleef wel
en vertolkte de rol" . Dit is geest en van de fijnste soort .
Van veel waardeering en vooral van groote welwillendheid getuigen de besprekingen van R e y e is La Statue en
B i z e is Pecheurs de Perles . Hij zag in beiden componisten
waarmede men rekening zou hebben to houden en sedert
then is gebleken dat B e r l i o z goed heeft gezien . Daar
R eye r zich eerst op 25 jarigen leeftijd aan de muziek ging
wjjden en zijn eerste opera Maitre Wolfram van 1854 is,
spreekt 't van zelf dat B e r li o z in 1862 in hem Been mededinger behoefde to vreezen . En B i z e t was eerst 25 jaar
toen zijn Pecheurs werd opgevoerd. Geestig merkt B e r 1 i o z
op : ,,De heer B i z e t, laureaat van het In stituut, is naar
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Rome geweest . Hij is teruggekeerd zonder de muziek to
hebben vergeten." En aan het slot, na van Bizeis groot
talent als pianist en partituurlezer to hebben gewaagd :
„De partituur van deze opera strekt den heer B i z e t
hoogelijk tot eere en men zal hem als componist moeten
laten gelden niettegenstaande zijn zeldzaam talent als
pianist-lezer" . Op zich zelf is de analyse der partituur voor
een man als B e r 1 i o z zeer laag bij den grond .
Les Musiciens et la Musique bevatten drie feuilletons
over Go -unod ; twee zijn aan Sapho gewijd (1851, 1852)
en een aar. Faust (1859) . De artikelen over Sa,pho zijn,
ondanks het vele dat B e r l i o z afkeurde, vleiend voor Go -unod, wiens talent en streven volgens Berlioz to meer
aanmoediging verdienden, ,omdat er zooveel bederf heerschte
in de muzikale wereld", en in wiens eerste opera genoeg
,,schoone en belangrijke bladzijden" voorkwamen, om de
critiek to nopen die als ,manifestations du grand art" to
begroeten . Ja, de heftigheid waarmede hij to beer gnat
tegen hetgeen hem in Sapho mishaagde, bewijst juisf dat hij
in G o u n o d een echt talent erkende . Jndien Sap ho behoorde
tot die fletse producten, waarin men slechts de nuttelooze
echo's hoort van duizende andere, min of meer welsprekende
stemmen, of tot die van een dwaas muziek-industrialisme
zou ik mijn kalmte niet verliezen", zegt B e r 1 i o z zelf .
Zijn hoofdbezwaar tegen S a p h o was dat G o u n o d in zijn
streven gewaarwordingen en hartstochten getrouw weer to
geven, den vorm uit het oog verloor . ,V6or alles, moet
een musicus muziek maken" . De vermaning bevreemdt misschien een beetje, komend uit den mond van B e r 1 i o z,
van wien een onzer Rollandsche aesthetici schreef : „In de
hem kenschetsende werken is B e r l i o z geen toonkunstenaar meer" 1), maar zij was B e r 1 i o z hooge erin st . Zijn
analyse van Sap ho besluit na een gloeiende lofspraak op

1) D . F . S c h e u r leer Twee Titanen. Dit dekt zich vrijwel met
hetgeen Dr . K o r n g o l d onlangs schreef : ,,B erli oz bestond slechts uit
helften en was cok in zekeren zin slechts voor de helft musicus" (Neue
Freie Presse) .

5 6 ---de slotsc6ne 1) : judien de twee eerste actes gelijk stonden
met de derde, zou de heer G o u n o d met een meesterwerk
hebben gedebuteerd . Zooals zij is, lijkt mij deze partituur
verreweg beter dan alle vorige op hetzelfde onderwerp
geschreven" .
En het vol- end jaar, bij de reprise, is B e r 1 i o z niet
minder warm : ,Dit werk trekt mij aan, bekoort mij, passioneert mij en ik zal het gaan hooren zoo dikwijls ik kan .
Het schoone is zoo schoon! Het is zoo zelden dat men
passie vindt op edele wijze uitgedrukt, gezond verstand
in de kunst, een dichterlijke natuur, de eenvoudige waarheid, grootheid zonder gezwolleiaheid, kracht zonder ruwheid !
Voorwaar, ilk zeg het u, indien de scheikunde
een middel bedacht waarmede nit het erts der moderne
dramatische muziek de zuiverb gedachten konden worden
gehaald, zou men een heel groot aantal opera's in den
smeltkroes moeten doen, om daarin, na het smelters, de
waarde van de 3e acte van Sapho en de mooie nummers
der andere actes to vinden" . . . En dan van de slotsc6ne :
.I.T-lier begint een monumentale, volkomene, bewonderenswaardige orkestratie . Elk der instrumenten zegt wat het
zeggen moet, alles wat het zeggen moet en nets dan dat ;
de kunst is zoo volkomen dat zij niet merkbaar is . Men
denkt alleen aan het verhevene der algemeene uitdrukking
en geeft zich geen rekenschap van de middelen waarv
de auteur zich bediende
Dit is schoon, zeer schoon,
wonderbaarlijk schoon !"
Hoee vreemd steekt daarbij, het feuilleton over Faust
af. Van de vijffien bladzijden dienen vier tot inleiding 2)
en dan heeft B e r l i o z nog drie bladzijden noodig, alvorens
hij zijn onderwerp eigeulijk aanpakt . In die drie bladzijden
laat hij quasi allerlei menschen in de corridors van het
Theatre Lyrique van meening wisselen, natuurlijk zeer
tegenstrijdige meeningen . ,De een spreekt van een succes, de
ander zegt dat het niet amusant is . De een spreekt van
1)
,Une scene dont la grandeur triste m'a cause une des plus vives
emotions que j'ai ressentie depuis longtemps" .
2) O.a . over Goethe's wandeling met Beethoven . . . . to Weenen .
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kuisch, de ander noemt M a r g u e r i t e „une dr6lesse ." De
een acht de kruis-scene vernuftig, de ander noemt de kerkscene dientengevolge ongerijmd . Volgens eenn is de tuinscene
mislukt, volgens een ander is bet duo overheerlijk, enz . enz .
Vele critici hebben zich van een dergelijke ,,entrde en
matiere" bediend, wanneer ze met hun taak verlegen waren
en doen dat nog . Maar bet is een beetje ergerlijk dat een
man van B e r 1 i o z' gehalte daartoe zijn toevlucht neemt .
Komend tot de analyse zelf, deze begint en besluit
met bet groot en gerechtvaardigd succes der nieuwe opera
to constateeren . Toch krijgt men den indruk dat B e r 1 i o z
zich geweld moest aandoen . Kij zegt veel g oeds van de
orkestinleiding, van bet koor achter de coulisse, van de
volksscenes in de 2e acte, van Marguerite's ,entrge,"
maar zwijgt over M e p h i s t o's ,ronde du veau d'or."
Sterker nog : hij kan zich noch den vorm noch bet accent
herinneren van S i e b e I's ,petit morceau" in Marguerite's
tuin ! Hij roemt F a u s t 's ,Salut, demeure chaste et pure"
warm, maar vindt den vioolsolo daarbij eer schadelijk dan
goed voor bet effect . De zoo echt natuurlijke, recitatievische
onderbreking in Marguerite's monoloog, acht hij niet
voldoende gemotiveerd . Aan bet quatuor laat hij recht
wedervaren en niet minder aan M a r g u e r i t e's gezang aan
bet venster . Daarentegen heeft hij weinig op met bet
spinnewiellied, waarvan hij de nabootsende beg eleiding
onnoodig achtte . Terecht gispt hij bet gebrek aan voornaamheid in bet soldatenkoor, maar de serenade van M ep h i s t o komt hem weinig ,saillante" voor ! De stervensscene van V a 1 e n t i n wordt naar behooren gewaardeerd,
van de slotscene echter heeft hij slechts „une idee confuse ."
B e r 1 i o z voert tot verklaring hiervan aan : , Apres quatre
heures de musique, on eprouve touj ours une grande fatigue ."
De verontschuldigin g is er geen.
Tat zou men in onzen
tij d zeggen van een recensent, die zulk een excuus maakte
om over een der kapitale scenes van bet nieuwe werk van
een componist van beteekenis . . . . to zwijgen ? Men zou
hem onbekwaam noemen voor zijn taak, of naar bijzondere
redenen voor zijn zwijgen zoeken . Iffier zijn die zonder moeite
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to vinden . Na Sap ho had G o u n o d een opera La Nonne
sang lante gecom poneerd (1854) en hoewel die glansrijk viel,
kon het B e r 1 i o z niet aangenaam zijn dat een ander zich
had meester gemaakt van een libretto (het was van Scribe
en Delavigne), waarvan hij twee actes reeds op muziek had
gebracht, een zelfs geheel geinstrum enteerd, toen Scribe het
terugnam . 1 ) Door een Faust to componeeren kwam G o u n o d
voor den tweeden keen in concurrentie met B e r 1 i o z, wiens
Damnation de Faust in Nov . 1846 to Parij s was uitgevoerd,
haar maker een volslagen fiasco en een groot geldelijk verlies berokken end .
Tout savoir c'est tout comprendre . De lezer begrijpt
nu misschien hoe het komt dat B e r l i o z, die met zooveel
warmte, ja geestdrift G o u n o d's eerste poging op operagebied begroette, diens later, in elk geval veel rijper werk
zoo koel kon bespreken . Ook pier heeft de nakomelingschap, eveuals in het geval van D o n i z e t t i, uitspraak gedaan . Sapho is nogeens in 1884 to Parijs opnieuw gemonteerd, maar kon zich niet handhaven ; alleen de mooie
,,Stances" hoort men nog weleens in de concertzaal zingen .
Faust wordt nog altijd in alle talen door de geheele wereld
opgevoerd.
In brieven aan zijn vriend Humbert F- e r r a n d komt
B e r 1 i o z nog meermalen terug op G o u n o d . Zoo o . a .
over diens .seine de Saba : „Ik schrijf u under een van die
afschuwelijke feuilletons waarmee men geen raad weet. Ik
tracht dien ong elukkigen G o u n o d de hand boven het
1) Tengevolge van allerlei intriges, zegt B e r 1 i o z . Zie zijn Memoires
deel 2, blz . 306 en volgende . Sedert dien was B e r 1 i o z uit den aard der
zaak niet goed over Scribe to spreken en het is niet zoo heel onverklaarbaar dat Gr o u n o d , die Scribe's libretto erfde, ook daaronder een
beetje moest lijden, B e r 1 i o z was to Londen toen Scribe aldus handelde .
Te Parij s teruggekeerd ontmoette hij den beroemden tooneelschrijver .
Deze scheen toch een beetje verlegen met de zaak,
,Vous le savez, it
faut que le prOtre vive de l'autel", zeide hij . ,Arme man", laat B e r 1 i o z
er in zijn Memoires op volgen : „hij kon inderdaad niet wachten, hij had
slechts twee of driemaal honderdduizend francs inkomsten, een huis in
de stad, drie villa's etc. ! Toen ik L i s z t de woorden van Scribe overbracht, zeide hij ; ,,Oui, it faut qu'il vive de 1'hotel", aldus Scribe met
een herbergier vergelijkend" (blz . 314) .
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Er is niets in zijn partituur, absoluut niets . Hoe kan men
op de been houden, wat noch beenderen noch spieren
heeft? En Loch moat ik iets to prijzen vinden . Het libretto is beneden alles ." Dat laatste is volkomen waar, 1)
maar was er waarlijk niets in de muziek to prijzen? Het
is al to dwaas . Dan oordeelde de Revue musicale heel wat
juister : jn La Reine de Saba vloeit hat talent bij stroomen .
Overal verraadt zich de hand van den knappen meester-,
rijk aan vinding ; toch is hat geen goede partituur" 2) .
En in een andereu brief, geschreven kort na do Faustopvoering, heet het : ,En is een afgrond tusschen M e y e r b e e r
en daze jonge lieden (F61icien David en G o u n od) . Men
merkt dat hij Been. Parijzenaar is. Men merkt het tegendeel
aan D a v i d en G o u n o d" . Dit brengt mij terug tot Les
Husiciens et la Musique, waarvan de feuilletons over M e y e rb e e r no- niet ter sprake kwamen . H a 11 a y s, reproduceerde
uit hot Journal des Debals twee over Les Huguenots en twee
over Le Prophete. Zij vloeien over van bewondering . B e r 1 i o z
betreurt het dat Les Huguenots slechts een inleiding, geen
ouverture heeft . Hiij noemt die van Robert le Diable, een
model dat men bezwaarlijk zal nabijkomen en die van Les
Huguenots in een ander genre waardig daarmee to worden
vergeleken . Hij roemt bijna alles van de le acte en veel
zelfs van de 2e . Van hot duel-septuor zegt hij : ,Composition
du plus haut style, dont les details soot aussi admirables
qua Pensemble et qua nous rangerons parmi les plus belles
productions de la musique moderne" . Van de samenzweringscene : Je no connais pas au theatre de scene a proportions

plus colossales et dont l'effet soit plus habilement gradn6 du
commencement a la fin"3) . Volgen vijf bladzijden analyse dier
scene, die hij ten slotte noemt ,im :oaortelle peinturo du
1) En he1 is grootendeels hieraan to wijten dat deze opera zich
nergens heeft kunneA staande houden . Maar de aria van B a l k i s is klassiek geworden, een vrouwenkoor eveneens, een aria van Adouiram bijna .
2) Geciteerd bij Eta 11 slick : Die moderne Oper.
3) Ook de reprise na het ,Eloignons noun sans bruit", die dan met
een oorverdoovende-uitbarsting volgt?
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,,a la mAme hauteur" . Wat Le, Prophete, aangaat, B e r l i o z
begint met het libretto to bespreken, dat, zegt hij, alle
voorwaarden in zich vereenigt, die men thorns vordert van
een ,excellent po6me d'op6ra" . En de lezer begint al zich
over zulk een mild oordeel to verbazen . In zijn analyse
der partituur vindt B e r 1 i o z slechts weinig to gispen .
Terecht keurt hij de vocalises en de slotcadence of van
het duo van Fides en Bertha (1 ,0 acte) en verheugt zich
als hij op een f out kan, wijzen : ,J'aurais trop a louer et
ma prose deviendrait bient6t insupportable si quelques
grains du poivre de la critique ne venaient en relever la
valeur", zegt hij . Hij roemt ook zeer het air van Zacharias!
Hij kan niet nalaten den stijl di bravura in den solo van
de oude Fides (31, acte) of to keuren, m.aar besluit met
Le PropUte, to noemen ,cette grande composition, digne
en tons points des deux chefs-d'oeuvre qui font pr4c6d6e ."
In zijn tweede feuilleton over Le ProphUe apostropheert
hij nog eens M e y e r b e e r over de vocalises in de partijen
van B e r t h a en F i d 6 s . Hij betreurt die en zegt er zeer
juist van : ,Geloof niet dat het publiek er zooveel van
houdt als ,muziek." Het juicht ze toe, zooals het juicht
na een gevaarlijke, goedgelukte toer in het Hippodrome .
Wat mij betreft, ik beken dat ze mij verschrikkel~jk zeer
doen, afgezien nog van het geweld dat daarmede aan de
dramatische uitdrukking en de waarheid wordt gepleegd .
Gij weet hoe ik u liefheb en bewonder. Welnu, in zulke
oogenblikken, zou ik, indien gij dicht bij mij waart, indien
de machtige hand die zooveel grootsche, prachtige en
sublieme dingen heeft geschreven, binnen mijn bereik ware,
in staat zijn daarin tot bloedens toe to bijten ."
De vrienden van B e r l i o z zijn een beetje verlegen
met die liefde en bewondering voor Meyerbeer, een bewondering die zich slechts zelden heeft verloochend . Ad .
Jullien verhaalt dat Meyerbeer geregeld de opvoeringen van Les Troyens bijwoonde (in 1863) en dat hij
trouwens van den beginne of aan, hetzij uit nieuwsgierigheid,
hetzij uit ,,clairvoyance" Berlioz' streven en scheppingen
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met aandacht had gevol-d . In haar Lettres d'un voyageur
herinnert George Sand, dat Meyerbeer eens naast
haar zat toen men La Marche au Supplicel) van Berlioz
uitvoerde ; hij had toen in een aanval van gevoeligheid
haar hand gedrukt en warm toegejuicht ,Ie grand artiste
m4connu, luttant avee htroIsme contre -an public ingrat
et son pre destink" . Berlioz was zeer gevoelig voor
deze bewijzen van achting en Jullien schrijft daaraan zijn
geestdriftige artikelen over M e y e r b e e r toe . En niet
alleen over Les Huguenots en Le PropNte, maar nog veel
later over l'Etoiie du Nord en zelfs Le Pardon de Ploermel .
H a I I a y s citeert o .a . uit het feuilleton over l'Etoile du Nord
(in Febr . 1854) : ,Verwonderlijk van waarheid,- sierlijkheid,
frischheid van idee8n, oorspronkelijkheid, stoutheid en
,,bonheur ." Naast de mooiste, meest coquette ,chatteries",
vindt men hierin combinaties van een ontzettende ingewikkeldheid, trekken var .. hartstochtelijke uitdrukking aangrijpend door waarheid" . Ret is mogelijk dat B e r l i o z
eens in een aanval van kwaden luim, over de drie wederdoopers uit Le ProphUe, die hij de drie raven inoemde, besloot met de oneerbiedige boutade : ,Meyerbeer heeft
niet alleen het geluk talent, maar bovenal het talent geluk
to hebben 2)," maar het staat vast dat hij van al zijn tijdgenooten M e y e r b e e r het warmst prees en niet alleen in
zijn feuilletons . Ik voor mij maak daarvan B e r 1 i o z niet
zulk een ernstig verwijt, want ik behoor niet tot hen, die
M e y e r b e e r naar de rommelkamer verwijzen . Nog in den
afgeloopen herfst hoorde ik Le PropUte to Brussel in de
Monnaie en was getroffen door de vele schoonheden, door
den onuitputtelijken rijkdom van vinding daarin (ook
pijnlijk getroffen door de overlading en de hinderlijke versieringen en verlengingen waardoor de beste stukken sours
worden bedorven 3) . Voor hen evenwel die in B e r 1 i o z
1) Uit de Symphonic fantastique.
2) Zie Ad. Jullieu : Hector Berlioz blz. 291, noot .
3) Zij die mij geregeld in Het Vaderland volgden, weten hoe ik
meermalen den wensch uitsprak, dat er iemand mocht opstaan, die de
macht heeft in de weelderige partituren van M e y e r b e e r to snoeien enn
ze aldus voor de toekomst to redden .
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verheffen, blijft die M ey e r b e e r -vereering een bittere pil
om to slikken .

Les Musiciens et la Musique zal Berlioz' naamm als
auteur zeker niet schaden . Deze feuilletons tintelen van
geest en fantasie en zoo de stijl hier en daar een beetje
druk en geaffecteerd lijkt 1), zeker is het dat weinige critici
ooit met grooter meesterschap de geduchte wapens der
ironie en der persiflage hanteerden . Maar de door jaloezie
geinspireerde aanval op D o n i z e t t i, de veranderde houding
tegenover G o un o d toen deze zijn weg kruiste, doen ons
niet hooger denken van den menschBerlioz . Ben criticus
moet bovenal betrouwbaar zijn . Was Berlioz dat? Het
antwoord kan niet bevestigend luiden . Hij king to veel
van stemming en luim af. De arme F41icien David,
then hij naar aanleiding van ziju ode-symphonie Le Desert
letterlijk had vergood, kon daarvan meespreken toen vijftien
jaren - later zijn opera Hercu lanum werd opgevoerd . B e r 1 i o z
schreef daarover een feuilleton, zegt H a 11 a y s : ,d'une s4v4rit4 mitig4e, oil le d4pit d'avoir &4 mauvais proph6te, se
mAlait a la crainte que tout le monde n'eut pas perdu le
souvenir des solennels enthousiasmes de nag uke" .
Berlioz was ook niet onafhankelijk genoeg . Men
weet dat hij het feuilleton behield niet alleen als een
middel om zijn inkomsten to vermeerderen, maar tevens als
wapen tegen de velen die hem en zijn kunst niet wilden
laten golden . .fan den anderen kant had hij velen ook
onder zijn collega's toonkunstenaren to ontzien, en kon hij
zich als medewerker van de DAats niet onttrekken aan
zekere inblazingen en invloeden 2) . Ware M e y e r b e e r niet
zoo machtig geweest, B e r 1 i o z zou zeker niet zoo gunstig
over zijn werken hebben geoordeeld . Tot op zekere hoogte
laat zich dat verontschuldigen, maar B e r 1 i o z was zelfs
niet altijd oprecht wanneer hij niemand had to ontzien .
1) Berlioz hield veel van calembourgs en was niet altijdl-cieschkeurig.
2) E. R eye r in Le Livre du Centenaire du Journal des DJbals .
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,,Geloof geen woord," zoo schreef hij aann een vriend, „van
de enkele lofuitingen die over deze muziek 1) in miju feuilleton van hedenmorgen voorkomen en geloof in tegendeel
,,que je me suis tenu a quatre" om die zoo kalm to critiseeren" . Wat had B e r l i o z to geven om B i l l e t t a, een
klavieronderwijzer to Londen ?
Men moet meermalen aan den smaak van B e r 1 i o z
twijfelen . Men heeft slechts to denken aan zijn uitspraken
over Bach, Handel, Palestrina, soms ook over
Mozart, Cimarosa, Rossini. Van Bellini stelde hij
La &raniera het hoogst . Over B o i e 1 die a oordeelde hij
zeer uit de hoogte . Daarentegen was hij nog al to spreken
over M a s s d' s Noces A Jeannette 2) . L i t o l f f noemde hij
een componist de „ l'ordre le plus elev6 !" en La Muette A
Fortici ,essentiellement napolitain" .
Opmerkelij k is het dat B e r 1 i o z menig maal anderen
verwijt, wat hij zelf deed . Hij, die tegen M o z art to keer
ging over de coloratuurpassages in de brief aria van D o n n a
Ann a (in Don Giovanni), bracht herhaaldelijk in zijn Les
Troyens versieringen aan . In eenn bespreking van G r i s a is
Le Chien du jardinier prees hij de bescheiden instrumentatie,
„eloge rarement m6rite depuis l'introduction de l'orchestrebutor" . Is dat niet een beetje curieus van een man als B e r1 i oz ., die zich waarlijk niet ontzag druk to orkestreeren en
die er P e r g o 1 e s e een verwijt van maakte zijn Serva padrona
zoo eenvoudig to hebben geschreven . Ilerinnert men zich
de bekende tirade van B e r l i o z tegen de zoogenaamde ,,toekomst-muziek", o . a . wat hij zegt van het verdringen der
melodie, van het meer in het oog houden van de idee
dan van het muzikale elemeD t, van het zich Been rekenschap geven van de moeilijkheden der uitvoering, dan
denkt men met S c h e u r 1 e e r aan het spreekwoord van de
pot en den ketel .
In den grond van zijn hart was B e r 1 i o z conservatief.
1)

Een opera van Bill e t t a.

2) „C'est purement Ocrit, asset frais, instrumentO aver go -At ; it y
a un peu de sensibilitO, un peu de grAce, un peu d'esprit, un peu de

e was met dat al over de critiek niet gesticht : „B e r li o z
et moi nous ne parlone par la mome langue" . (Zie Jullien, blz . 342%.
tout" . M a s s
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Hij hield vooral van teedere en klagende melodieen ; hij
bewonderde Dalayrac en Monsigny, Gretry en M4hul, en dweepte met Gluck, Spontini, Weber en Beeth o v e n, maar van deze had hij in hoofdzaak de ouvertures
en symphonieen bestudeerd ; B e e t h o v e n's muziek voor
piano leerde hij eerst in de laatste jaren van zijn levee
kennen, want hij speelde geen piano en haatte pianisten .
En Stephen H e 11 e r, die veel met hem verkeerde en
hem goed kende, geeft toe dat hij weinig op de hoogte
was van moderne muziek in het algemeen .
Er is al zooveel gezegd over de verhouding tusschen
B e r l i o z en Wagner, dat het moeilijk is niet in herhalingen to vervallen . B e r l i o z begreep Wagner minder
goed dan Wagner B e r l i o z en ongetwijfeld heeft Wagner
tegenover B e r 1 i o z in de muziekgeschiedenis „le beau role" .
Men weet dat B e r 1 i o z, wiens Troyens jaren op een opvoering to Parijs moest wachten, zich verkneuterde in den
val van Tannhauser : „hour moi, je suis cruellement venge",
aldus het slot van een brief aan zijn zoon L o u i s 1 ) na de
2e opvoering . De brief aan madame M a s s a r t over de
premiere doet nog pijnlij ker aan . En B e r l i o z had niet
eens den moed zelf in de Debats over Tannhauser to schrijven ; hij liet dat over aann zijn vriernd d' O r t i g u e s, die
hem weleens meer verving als B e r 1 i o z niet wilde of kon
berichten over een nieuw werk 2) . Het feuilleton van d' 0 rt i g u e s was vrij gematigd en to goeder trouw, verzekert
R eye r 3) en heel wat minder onrechtvaardig dan de meeste
artikelen van denzelfden tijd over Tannhduser .
V a u v e n a r g u e s heeft, geloof ik, ergens gezegd dat
het een groot bewijs van middelmatigheid is steeds met
gematigdheid to prijzen . Is dit werkelijk het geval dan
zal niemand die B e r 1 i o z' critische artikelen leest hem tot
de middelmatigheden rekenen . Als hij prijst doet hij het
zeker in den regel ,, Nxces" en ik sta vermoedelijk niet
1) Correspondance inedite b1z . 280 .
2) Dat geschiedde ook toen L i s z t' s Graner Mis to Parij s werd
uitgevoerd.
3) Livre du Centenaire, b1z . 440.
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alleen met de meening dat hij daarbij vaak meer warmte
en geestdrift aan den dag legt dan scherpzinnigheid, vaak
ook meer als dichter dan als musicus oordeelt . ,Zoo hij
wat hij haat grimmig bij de haren pakt, wat hij lief heeft
zou hij bijna uit innigheid willen dooddrukken" . Het was
Schumann die dus schreef.
Vat ik mij samen, dan kom ik tot de slotsom dat B e rI i o z, wien de natuur zooveel gaven schonk, voor het beroep
van criticus eigenschappen miste, die m . i . v6or alles in
aanmerking komen, ja zelfs nog v6or geest en fantasie, die
in zoo ruime mate zijn deel waren : namelijk zelf beheersching
en karaktervastheid . Hij was heftig, haatdragend, ijverzuchtig en to veel van zich zelf vervuld om objectief to kunnen
oordeelen over het werk van hen die andere goden dienden,
veel minder over dat van hen die hij haatte . Ieder die als
criticus optreedt heeft met tal van moeilijkheden to kampen,
die met den aard van zijn arbeid samenhangen en elke critiek is in meerdere of mindere mate een ,compromis ." Voor
iemand als B e r 1 i o z waren die moeilijkheden grooter dan
voor ieder ander, want hij bezat joist die kwaliteiten die
hem meer gevreesd en gehaat dan geliefd maakten . En ter
wille van zijn belangen had hij rekening to houden met
allerlei . De journalist B e r I i o z wilde lid van het jnstitut"
worden 1) en hij kon zich dus niet de weelde veroorlooven
sommige zijner toekomstige collega's in het harnas to jagen .
De componist B e r 1 i o z had voor de uitvoering van zijn composities de medewerking noodig van directeuren, dirigenten,
zangeressen . Hij moest dus wel dikwijls water met zijn wijn
mengen en onmogelijke ,tours de force" (of ,de faiblesse" ?)
verrichten ten einde noch zichzelf noch de waarheid geweld
aan to doen 2) . De moeilijkheden die B e r 1 i o z als criticus had
to overwinnen versterken mij in de vaak reeds uitgesproken
meening, dat de scheppende toonkunstenaar niet tevens beoord,eelaar moet zijn . Indien men b ijv. d e critieken van
1)

Hij werd dat in 1856 . Aan het lidmaatschap was 1500 frs . jaar-

lifts verbonden . ,Quinze feuilletons de moins A faire !" riep hij uit .
2) Berlioz heeft meermalen op welsprekende wijze beschreven
hoe zwaar hem de taak van feuilletonnist viel . En hij schreef daarbij
moeilijk. Toch geloof ik met ] e y e r, dat scbxtven hem een behoefte was.
5
0 . E. IV 1
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S c h u m a n n thans herleest, zal men verbaasd staan over
den lof lien hij toezwaaide aan componisten waarvan de
naam zelfs is vergeten . Herleest men sommige critieken
van B e r l i o z, bijv . die over L i t o l f f en over David's
Le .Desert, dan is onze verbazing niet geringer, vooral omdat
B e r 1 i o z lang niet zulk een milde natuur was als S c h um a n n . Voor een juist oordeel over een componist moet
men zich niet wenden tot een ander componist, tijdgenoot
van den eerste 1) . Ongetwijfeld zou, ware B e r 1 i o z niet
medewerker van de Debats geweest, de Fransche muzieklitteratuur tal van schitterende bladzijden armer ziju . Maar
de mensch B e r 1 i o z zou ons misschien sympathieker zijn
geworden, indien wij hem als criticus niet in de kaart hadden leeren kijken, niet hadden ervaren hoe vaak kleingeestige naijver en bitterheid zijn pen bestuurden en in
gal deden doopen .
Men moet bij B e r I i o z veel over het hoofd zien, want hij
heeft niet alleen veel gehaat, maar ook veel lief gehad en
geleden 2) . Indien dat niet altijd gemakkelijk valt, dan is
het juist omdat B e r 1 i o z zoo hoog staat, omdat er in den
componist en ook in den mensch zooveel to bewonderen
valt . Ik herinner mij een uitspraak van F . Kaiser, dat
men het recht heeft aan groote - mannen op het gebied van
wetenschap of kunst, hoog e eischen to stellen ook op
zedelijk gebied . Men kan de juistheid hiervan betwisten
zeker i s het dat het ons altij d pijnlijk treft zwakheden to
vinden bij hen die wij vereeren, dat het ons smart als wij
ontdekken dat onze heroen in sommige opzichten sl echts
heel gewone menschen zijn. En de lezer zal misschieu begrijpenn dat wie zich een poos met B e r 1 i o z den criticus
heeft bezig gehouden, niet geheel zonder teleurstelling van
hem afscheid neemt .
December, 1903 .
1) W a g n e r schreef met warmte over La Reine de Chypre van
Hale v y ( Ges . Schri ften I) .
2) In zijn affecties, in zijn gezondheid, ook in zijn werk . Toch is er
iets verleidelijks in den paradox van een Fransch schrijver, dat B e r 1 i o z
eigenlijk in het geheel niet miskend is geworden, maar dat hij veeleer de
wereld heeft miskend.

lets over Babel en den Bijbel
DOOR

Prof. Dr . G . WILDEBOER.

Het is nu al eenigen tijd geleden, dat bij onze Duitsche naburen groote belangstelling gewekt is voor de gewichtige vragen, die samenhangen met de namen „Babel
und Bibel" . ,,Bibel and Babel" zeggen bij voorkeur anderen,
die de hoog ere beteekenis en zooveel mogelijk d e oorspronkelijkheid van den Bijbel willen handhaven . J a, er is een
brochure verschenen onder den opzienbarenden titel : „Babel,
Bibel und . . . . Bebel", waarmee men wilde aantoonen, dat
het loslaten van de goddelijke autoriteit der Heilige Schrift
onvermijdelijk moet voeren tot socialisme .
Inderdaad, het zijn gewichtige vragen, die in het motto
,,Babel and Bibel" liggen opgesloten. Moge het wat eenzijdig geformuleerd zijn, er ligt toch waarheid in hetgeen
de Assyrioloog Win c k 1 e r gezegd heeft, dat ook onze
beschaving tot op Copernicus van de Babylonische cultuur
afhankelijk is geweest, en dat de nawerking op allerlei
gebied zich tot heden toe laat aanwijzen . De gansche oude
beschaving van v66r-Azie was aan Babel ontleend, en het
kleine yolk Israel, van welks godsdienstige litteratuur ons,
helaas to weinig, bewaard is in ons Oude Testament, maakt
daarop geen uitzondering.
Voor ons gevoel moge er iets hinderlijks zijn in de
wijze, waarop de Duitsche Keizer in deze kwestien zijn
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woord oak als theoloog heeft gemeend to moeten spreken,
wij mogen er dankbaar voor zijn, dat mede door zijn invloedde belangstelling gericht is op ouderzoekin gen, die van de
grootste beteekenis zijn en voor de geschiedeni's der beschaving en voor het juiste verstand van het nude Testament°
Fried rich D e l i t z s c h heeft wel niet veel medegedeeld
wat aan Assyriologen of zelfs aan onderzoekers van den
Hebreeuwschen Bijbel onbekend was, al heeft hij vaak voor
het leekenpubliek den schijn daarvan aangenomen . En bij
meer dan 44ne mededeeling door hem gedaan zet de bedachtzame geschiedvorscher vooralsnog een vraagteeken .
Maar drukke menschen, mannen van de reclame, hebben
toch deze goede zijde, dat zij de opmerkzaamheid gaande
maken. En als het publiek nu eens leert zien over zoo'n
geleerde heen naar de zaken, die hij aanprijst, dan is er
veel gewonnen .
Het zijn niet alleen angstige en benepen zielen, die
opgeschrikt zijn bij het vernemen van voor hen zoo ongehoorde dingen . Een groot deel van den inhoud der eerste
hoofdstukken des Bijbels zou ontleend zijn aan het heidensche
Babel? Ja, de instelling van den Sabbath, dat zegenrijke
instituut, dat zoo duidelijk zijn goddelijke afkomst verraadt,,
dat niet straifeloos door de Fransche revolutie kon worden
afgeschaft, dat nog voortleeft in de viering van den christelijken Zondag, dat zou afkomstig zijn uit Babel? Nog
erger, de naam van Israel's God, Jahve, zou ook al niet
oorspronkelijk I[sra8lietisch zijn, maar reeds ongeveer 2500
jaren vd6r Chr. in Babyloni8 zijn gevonden? En het monotheYsme, waarop men zich beroept als op een bewijs voor
een bizondere openbaring aan Israel geschonkeu, zou clan
ten leste van de Babyloni8rs zijn overgenomen?
Waarlijk, men behoeft geen bekrompen geest to zijn oni
van al dat nieuws, vooral zooals F r i e d r i c h D e l i t z s ch
het lieeft medegedeeld, op to schrikken. De zoon van den
Leipziger professor F r a n z D e l i t z s c h, omm zijn groote
geleerdheid niet alleen in orthodoxe kringen hoog ge8erd,
heeft wel met ruwe hand verscheurd wat velen heilig is .
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veler oogen zuilen schenen, waarop de hoogste waarheid
steunde .
Laat mij er aanstonds aan toevoegen, dat - hoe hoog
hij ook moge aangeschreven staan als Assyrioloog
'Friedr . D e l i t z s c h getoond heeft op 't gebied der theologie niet to mogen meAspreken . Hij hekelt een voorstelling
der openbaringsgeschiedenis, die door verreweg de meeste
godgeleerden in Duitschland, Engeland, Amerika en elders
op het vaste land in Europa sedert lang is prijsgegeven .
Misschien wreekt zich hier nog een verouderde beschouwing
van de Heilige Schrift, die zijn vader in diens laatste dagen
grootendeels heeft laten varen, maar waaraan deze to Lang
-zich heeft vastgeklampt .
In mijn bedoeling ligt het niet om al de zooeven genoemde belangrijke punten uitvoerig to bespreken . Maar
mu ik ze genoemd heb, wil ik er toch iets van zeggen . Dat
Ae naam van Israel's God Jahve reeds meer dan 2000 jaren
v66r Chr. in Babel bekend zou zijn geweest, staat nog niet
voor alle onderzoekers vast . Doch, gesteld, dat dit feitelijk
bewezen wordt, dan zal men toch allereerst beginnen
moeten met dit felt aan to nemen . En wat heeft men dan
gevonde-u? Hetzelfde, wat de oudste broni :ien des Ouden
Testaments ook laten doorschemeren : dat de openbaring
van then naam, aan Mozes niet iets absoluut nieuws geweest
is . Ook het Oude Verbond doet vermoeden, dat de Godsnaam Jahve, v66r Mozes bekend was . Alleenlijk door de
openbaring aan Dozes, (Ex . 3 vs . 15 v .) krijgt die naam een
nieuwe beteekenis . En in die nieuwe beteekenis ligt het
geheimm der openbaring : jk zal zijn, die Ik zjjn zal", d .w .z .
ilk zal alles voor Mijn yolk zijn, waarop een yolk terecht
van zijn God mag hopen .
Zeer zwak is D e l i t z s c h's betoog, dat ook het mono-theisme uit Babel af komstig zou zijn . Zijn argument, dat
alles heet uit to maken, is dat er namen gevonden zijn
uit den tijd van Hammoerabi, 2250 v66r Chr ., die met
.l (= God) samengesteld zijn . Hoe slecht onze Assyrioloog
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hier thuis blijkt to zijn op het gebied der godsdienstgeschiedenis en hoe weinig hij hier heeft nagedacht, blijkt
overduidelijk . Immers, de polytheYstische Grieken hebben
ook namen met theos (
God) samengesteld, als Theophilos
(Godsvriend), Theopompos (Godsgezant), Theodosios (Godsgave), Theoxenos (Godsgast) enz. En persoonsnamen met
el gevormd, treft men ook overvloedig aan bij de Feniciers,
Aramaeers en Arabieren, die allen vereerders van vele
goden waren .
Ik noemde ook den Sabbath . Het wil mij voorkomen,
dat D e l i t z s c h over dit gewichtig punt al zeer oppervlakkig geoordeeld heeft . In den grond der zaak is het
onjuist, als hij beweert, dat wij onzen wekelijkschen rustdag ten leste aann het oude cultuurvolk van Babel danken .
Dat moge formeel waar zijn, naar den inhoud der zaak
geoordeeld is het ten eenen male onwaar . Het is zoo, voor
de duistere geschiedenis van het ontstaan der viering van
den zevenden dag der week als rustdag hebben de Babylonische inscripties ons eenig licht gegeven . TJit dat land
der sterrenvereering was dat licht ook to wachten . Samenhangende met de vier phasen, waarin de maan aan den
hemel verschijnt, heeft dat yolk vier dagen van den tijd,
dien de maan voor Karen omloop noodig heeft, tot rustdagen geheiligd. Een jongere vorm is blij kbaar dezen op
elken zevenden dag to bepalen . Wij weten, hoe ook in
Israel de maanfeesten, zelfs in den gewettigden Jahvedienst
gevierd werden . Green wonder, dat wij daar ook dien
zevenden dag (misschien beteekent dat het woord Sabbath
oorspronkelijk) aantreffen .
Doch is het nn logisch en juist den volke to verkondigen, dat wij het zegenrijke instituut van den wekelijkschen
rustdag aan Babel danken ? Ik wil eerst wij zen op een
allerbelangrijkst verschil . In Babel is die dag een boetedag,
waarop men de vertoornde Goden verzoende, een kwade
dag, waarop men zorgvuldig sommige handelingen moest
vermijden. En in Israel ? Daar is hij de heerlijkste onder
de dagen, een openbaring van Gods goedheid en gunst voor
zijn yolk, zooals het Jodendom hem nog, ja pijnlijk wette-
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lijk, maar toch als een blijden feestdag begroet en viert .
We vinden de viering er van gemotiveerd (en dat is in de
oudste bronnen) op gronden van zuivere humaniteit : ,opdat
uw os en uw ezel ruste, en dat de zoon ewer dienstmaagd
en de vreemdeling adem scheppe" (Ex. 23 : 12, verg . Deut .
5 : 14) . We vinden er op aangedroiigen in de rneest bekende lezing van den Dekaloog (Ex . 20 : 11) op theologischen
grond : omdat God op den zevenden dag gerust heeft, nadat
Hij in zes dagen den hemel en de aarde geschapen had .
Dat is aan een jongeren schrijver ontleend (Ex . 31 : 17),
er vreemd uitziende voor hem, die het eerste hoofdstuk des
Bijbels leest als een les voor geologie, doch van schoone
en diepe beteekenis voor hem, die zulk een stuk leest,
gelijk het verstaan wil wezen . In die wereldschepping is
gepraefigureerd de duur der wereld op 6000 jaren geschat,
(44n dag is bij den Heer gelijk duizend jaren), waarna de
wereldsabbath komt, het duizend jarig rijk, waarop ook de
vromen van het oudste Christendom hoopten, een idealisme
zoo heerlijk schoon in die hooge oudheid : deze wereld,
met al haar ellende en onrecht, is bezig zich voor to bereiden voor den dag der dagen, waarop het recht en de
vrede zullen heerschen, waarop het waarlijk sabbath zal
zijn voor alle bedroefden en verongelijkten .
Nn vraag ik toch : gaat , het aan to beweren : wij danker
den zegen van onzen wekelijkschen rustdag aan Babel? Ja,
op de wijze waarop men het heerlijkste beeld van Thorwaldsen zou willen toekenin.en aan den man, die het marmerblok uit de groeve heeft gehouwen . Dat mariner, maar
ook niet meer dan die doode stof, is geleverd door den
werkman, die het uit den schoot der aarde to voorschijn
bracht . Maar de bezieling, die haar uitdrukking vond in
het beeld, dat ons oog verrukt, zoeken wij toch in then
grooten meester, wiens genie wij vereeren ook zonder het
to begrij pen .
Zoo is het ook met den Sabbath . De doode materie
is geleverd door Babel . Doch de bezieling, dat wat dien
rustdag maakt tot een zegen voor de menschheid, die
danken wij aan dies Geest, die in Israel werkte, die de
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groote profeten van dat yolk heeft bezield . IVI o z e s gaf in
den naamm van zijn God het gebod aan zijn yolk, reeds als
een bewijs van Gods guest, want het komt alles van then
Jahve, die zijn geboden aanvangt met de herinnering, dat
Hij zijn yolk uit het slaVenhuis, uit Egypte verlost heeft .
En de lateren verstaan die bedoelingen steeds dieper en
beter, als zij op humaniteit aandringen met de heenwijzing :
,,gij zijt ook slaver in Egypte geweest" (Deut . 5 : 15), ja
met een hoog verheven vergezicht naar het einde aller dingen .
Jets uitvoeriger willen wij stilstaan bij de eerste verhalen des Bijbels . Wij beginnen met het eerste hoofdstuk
van Genesis, het verhaal van de schepping der wereld . Voor
bijna alle Oud-Testamentische geleerden staat op grond der
nieuwere onderzoekingen vast, dat dit Auk in zijn tegenwoorcligen vormm in of kort na de Babylonische ballingschap ,
is ne6rgeschreven, d .w.z . op 't laatst der 6e of in de eerste
helft der 5e eeuw v66r Chr. Toch meent men er een
oudere gestalte in to ontdekken, die de inleiding geweest
kan zijn van een ouder geschiedboek, dagteekenende uit de
8e of 't begin der 7e eeuw .
let statige, plechtige begin van onzen Bijbel is alien
bekend . Ten alien tijde en op een ieder heeft het een
verheven indruk gemaaki, z66, dat Reiaan eens gemeend
heeft 1) de ,snuffelende" Duitsche en Hollandsche geleerden
er de les over to moeten lezen, dat zij zulk een grootsch
po8emm gedateerd hadden in de arinaelijke periode der resta-uratie na de Ballingschap. Waardoor de geniale Franschman
alleen bewezen heeft, dat hij n6ch het ware karakter der
eerste jaren na het exiel, n6ch den waren stand van het
wetenschappelijk onderzoek gekend heeft .
Dat eerste scheppingsverhaal nu (want er is een tweede,
dat ouder is, voornamelijk in Gen . 2 bewaard) wordt door
Assyriologen en kenners van het Oude Testament beiden
voor afhankelijk gehouden van het Babylonische epos der
schepping .
1)

Revue des Deux Mondes, Mars, 1886, p . 5 suiv .

73 Ons was deze aloude mythe van overlang bekend, hoofdzakelijk door het Chronikon van E u s e b i u s . Deze had
weAr geput uit Alexander Polyhistor, die het op zijn
beurt weAr ontleend had aan Berossos, den Hellenistisch-Babylonischen auteur, die ± 250 v66r Chr . voor
Antiochus I Soter geschreven heeft . Door de opgravingen
in de puinhoopen van Nineve kennen we nu ook grootendeels het oorspronkelijke, Babylonische verhaal . Door de
ontdekking in 1872 der bibliotheek van Assurbanipal, uit
't midden der 7e eeuw v66r Chr. zijn thans in 't bezit der
geleerden afschriften op last van then beroemden vorst
vervaardigd van Babylonische origineele teksten, die vermoedelijk dateeren van ongeveer 2000 v66r Chr .
Waarschijnlijk bestond het geheel uit 7 tafels . Daarvan
zijn in haar geheel bewaard tafel 3 en 4, voorts gedeelten
van tafel 1, 2 en 5 en misschien van de laatste, de 7e tafel .
Deze vondst nu bevestigt op de voornaamste punten het
excerpt, dat ons van Berossos' lezing bewaard is .
Ziet hier een kort overzicht van het geheel . In den
beginne, toen hemel en aarde nog Been naam hadden, en
Apsu, de Oeroceaan en Tikmat, de Oergrond, hun wateren
vermengden, werden allereerst de goden geschapen, namelijk Lahmu en Lahamu, Ansjar en Kisjar, na langen tijd
ook Anu . Apsu, TiAmat en hun beider zoon Mnmmu
spraken af, naar het schijnt naar aanleiding van de schepping van 't licht, op to staan tegen de hoogere goden en
verbinden zich voor dezen strijd met andere goddelijke wezens .
TiAmat, de moeder der goden, schept bovendien elf gruwelijke wezens, deels slangvormig, deels gemengde gestalten
uit mensch, slang, hond, schorpioen en visch samengesteld,
met vreeselijke wapenen uitgerust . Aan het hoofd plaatst
zij haar gemaal, den god Kingu . Ansjar tracht eerst,
dock to vergeefs, Ann en nog een god Nudimmut (EnlilBel) tot een strijd tegen de opstandelingen to bewegen .
Daarna verhaalt hij uitvoerig aan Marduk (den stadsgod
van Babel) welk gevaar de goden dreigt van de zijde
hunner moeder, tevens de moeder van het heelal . Marduk
wordt vertoornd en verklaart zich tot den strijd bereid, op
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voorwaarde, dat zijn woord van stonde of aan onvoorwaardelijk voor de goden gelde. Daarover zal raad gehouden worden aan een godenmaal, waartoe Ansjar door
zijn bode Gaga ook Lahmu eu Lahamu laat noodigen .
Dezen weeklagen en zuchten jammerlijk over den hoogheidswaan van TiAmat en haar bondgenooten, nemen echter
de uitnoodiging aan, eten brood en wijn en verklaren
daarna plechtig : ,Marduk, gij moogt ge8erd zijn onder de
groote goden, uw lot is onge8venaard, uw naam is Anu .
Van heden of aan zij uw bevel geldig, in uw hand ligge
het verhoogen en het vernederen . Uw woord sta vast, u
gebod zij onverbrekelijk, geen der goden overschrijde uw
domein! 0 Marduk, daar gij onze wreker zijn wilt, zoo verleenen wij u het koningschap over het gansche heelal . 0
Deer, wie op u vertrouwt, spaar hem het leven ; maar de
god, die op kwaad zinc, giet diens leven nit !" - Aanstonds toont hij zijn macht door een kleed door zijn woord
to laten verdwijnen en weer to voorschijn to brengein ;
daarna schenken de goden hem de teekenen der koninklijke
waardigheid : scepter, troop en ring en de wapenen : boog,
sikkelzwaard en drietand . Zijn vader Anu geeft hem een
net mode om Tikmat to vangen, de vier winden stellen
zich hem ten dienste, en onder bliksem en storm rijdt hij
de vijandin to gemoet . Terwijl Kingu en zijn helpers voor
deze verschijning verschrikken, houdt Tikmat stand en
daagt Marduk dapper uit ten strijde . .loch, toen Marduk
haar bestraffend haar zonde haar voor oogen stelde, verviel zij tot radelooze wanhoop . De strijdt vangt aan . Marduk sluit TiAmat in zijn net en laat den Oceaan tegen haar
los, zoodat zij hare kaken wijd moet opensperren . Nu stoot
hij zijn zwaard er in, werpt haar lijk we-, gaat er op staan
en snijdt haar ingewanden door . Nadat hij ook hare helpers
overwounen heeft, splijt hij den schedel van TiAmat, snijdt
haar lichaam in twee deelen, maakte van de eene helft het
dak des hemels en plaatste er wachters bij, die zorg dragen
moesten, dat de wateren des hemels niet weg zouden
vloeien en bouwde voor zich het hemelsche paleis Eschara
(volgens Jensen : de aarde) . Daarna schiep hij den dieren-
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riem aan den hemel en bepaalde de verordeningen voor de
hemellichamen ; de maan tot een heerscheres over den
nacht en regelde daarbij alle phasen van de eene voile
maan tot de andere .
Het vervolg van 't verhaal is helaas op tafel 5, 6 en 7
niet of slechts zeer fragmentair bewaard . De 7e tafel verhaalt de verhooging van Marduk en bevat een hymne aan
hem, waarin hem de hoogste eerenamen worden toegekend :
de Deer der verhooring en der genade, de God van den
zachten adem, de fleer der refine bezwering, de schepper
der planten, die de dooden ievend maakt, die het hart der
goden kent en in het binnenste ziet enz . - Van beteekenis
is ook hetgeen Eusebius nit Berossos, waarschijnlijk in
corrupter tekst, mededeelt, dat Bel zich door een der
goden het hoofd liet afhouwen, en dat uit de aarde met
zijn bloed vermengd de menschen en de dieren gevormd
zijn . Volgens een andere spijkerschriftinscriptie zou hier
eer het bloed van TiAmat verwacht worden, dat Brie jaren
en drie maanden dag en nacht vloeide . - 1)
Opzettelijk stonden wij stil bij deze oude mythe omm
in staat to zijn de overeenkomst en het verschil tusschen
dat wonderlijke epos en het plechtige verhaal van Gen . 1
in het licht to stellen . Het zou mij niet verwonderen, als
de eerste indruk bij het vernemen dezer oude vertelling
deze was : het onderscheid is machtig grout, dock. van een
overeenkomst is weinig of niets to bespeuren . Toch is die
overeenstemming vooral voor hen, die het eerste hoofdstuk
des Bijbels in 't Rebreeuwsch kunnen lezen, z66 overtuigend
dat verreweg de meesten niet aarzelen de Oud-Testamentische lezing afhankelijk to houden van de Babylonische .
Vooreerst zij opgemerkt, dat, wel niet in Gen . 1, maar
Loch elders in het nude Testament mythologische resten
van die oude ko'smogonio bewaard zijn . In Job 9 : 13 heet
het : ,God laat ziju toorn niet varen . under Hem kromden zich de helpers van Rahab", dat zijn die elf monsters,
die ons als strijdgenooten van Tigmat tegen Marduk bekend
1) Zie Schrader's Keilinschriften and das A . T . ate AWL 1903,
13 . 490 ff.
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bekleed u met sterkte, gij arm van Jahve! Waak op als
van ouds, in den voortijd . Waart Gij het niet die Rahab
verpletterdet, den Tannin (den draak) doorboordet? Waart
Gij het niet, die de zee drooglegdet, de wateren van de
groote Teh6m. ?"
Rahab, het groote monster, Tannin, de draak, en Leviathan, de groote slang, die op meer dan 44ne plaats in het
Oude Testament genoemd worden, zijn duidelijk diezelfde
schrikkelijke wezens, die met Ti mat den strijd hebben
aangebonden tegen de hoogere goden . En juist de naa
dier hoofdpersoon is in Gen. 1 bewaard in het woord tehdm
voor chaos, een woord dat altijd nog Been afdoende etymologie uit een T-lebreeuwschen wortel heeft gevonden, maar
dat duidelijk met 't Babylonische tiamtu, bij Berossos Thamte,
samenhangt. In de vertalingen, b .v. in onze Statenvertaling,
is tehdm door afgrond (beter zou zijn oceaan) weercregeven.
en het bepalend lidwoord er voor gezet. In 't Hebreeuwsch
ontbreekt dit, waaruit blijkt, dat ook de schrijver van
Genesis 't woord tehdm nog als eigennaam kende.
Doch niet alleen deze naam herinnert aan den mythologischen grondslag, ook enkele trekken daarvan zijn in
ons eerste Bijbelhoofdstuk overgebleven . Waar het heet
(Gen . 1 : 2), dat ,de G eest van God 'zweefde over de
wateren," moeten wij ons to binnen brengen, dat het
Hebreeuwsche woord in Dent. 32 : 11 van een vogel gebruikt
wordt en in 't verwante Syrisch broeden beteekent. De
voorstelling van 't wereldei, bij Indigrs, Egyptenaren en
Fenici8rs nog gevonden, ligt hier ten grondslag . Ads er
van de heerschappij der hemellichamen des daags en des
nachts gesproken wordt (Gen 1 : 16), hebben wij to denken
aan de overblijfselen van een astraalmythe, zooals ook
elders uit het Oude Testament blijkt, dat in Israel geloofd
werd aan in vloed dier hemelsche lichten op aardsche
gebeurtenissen (Richt . 5 : 20, Job 38 : 33) . En eindelijk,
niet het minst .bet splijten der w aterejo. in een hemelsche
en een aardsche helft, de bovenste tegengehouden door
't hemelgewelf, rakia', 't best vertaald door het Latijnsche
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firmamenturn, herinnert duidelijk aan bet splijten van TiAmat
door Marduk.
Wanneer men nu nog in rekening brengt, dat bet
fragment van B e r o s s o s ook spreekt van ,cluisternis en
water" als bet eerste begin der schepping, en men ten
slotte opmerkt, dat heel daze voorstelling ons naar Babel
verplaatst, waar des winters alles onder water stond, totdat
de voorjaarszon bet land wear to voorschijn riep, dan is
bet voor ieder, die geen ander oordeel van to voren gereed
heeft, wel duidelijk, dat ons Bijbelsch scheppingsverhaal
ten leste zijn oorsprong dankt aan 't Babylonische .
Loch nu ook bet verschil! Inderdaad, dat is onehidig
grooter dan de overeenkomst . Iemand (Oettli) heeft er
van gezegd : ,Men zou meenen uit de verwarde fantaisiegn
van een koortslijder overgegaan to zijn in de zuivere
atmosfeer van gezonde klaarheid en nuchterheid des geestes,
als men van bet Babylonische epos komt tot het eerste
hoofdstuk van den Bijbel" . flier een schaar van goden,
grillig en klein in hun boosheid en onderlingen naijver,
daar de Almachtige, die spreekt en het is er, die gebiedt
en bet staat er, en die na elke scheppingsakte zijn goddelijke goedkeuring over bet geschapene uitspreekt . Verdwenen zijn zij, die goden met hun angsten en overleggingen,
Marduk met zijn ongetemden cooed en begeerte naar beerschappij . Zij hebben moeten bukken voor den 44nen God,
die hemel en aarde schiep door zijn machtwoord . TiAmat
heeft haar persoonlijk bestaan geheel ingeboet en is geworden
tot de bruischende kolk der wateren, door de hand des
Almachtigen tegengehouden in hun verwoestende kracht .
Waaruit is die groote omkeer to verklaren? De vriendenn
van den Bijbel hebben die verklaring meestal niet noodig
geacht door aan to nemen, dat en de Bijbelsche en de
Babylon'ische lezing van hat scheppingsverhaal terug zouden
gaan tot een oorspronkelijke openbaring, in Israel het
zuiverste bewaard, in Babel door afgodendienst tot onkenbaar wordens toe misvormd . Doch dat is een hypothese meer kan hat inderdaad niet genoemd worden
die alle
analogie mist met wat bet nude en bet Nieuwe Testament
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goed gelezen ors als Godsopenbaring doers kennen. Geen
lessen over kosmogonie heeft God zijn beminden gegeven,
maar wel hot oog en hot oor en hot kostelij k verstand our
naar de wording der aarde to onderzoeken 1).
Wie de feiten order de oogen wil zien en zoowel de
overeenkomst als hot verschil tusschen de polytheIstische
mythe en hot monotheIstisch verhaal erkent, moot naar
eon andere oplossing zoeken . Wij weten tha-ns, dat reeds
in de 158 eeuw vddr Chr . de Babylonische beschaving ver
naar hot „Westland" was doorgedrongen . Babylonische
mythen zijn op leemtafeltjes in Bgypte gevonden, die gediend
hebben als schrijfvoorbeelden voor hen, die teal en schrift
van Babel beoefenden . Geesn wonder, dat we op moor den
dine pleats in hot Oude Testament de sporen vinden van
bekeudheid met die aloude kosmogonie . Maar geen wonder
ook, dat daarvan in Israel iets gansch anders ge worden is .
Waardoor ? Door eon anderen volksgeest ? Heeft „hot
yolk van den godsdienst" her hot heidensche, hot mythologische, uitgezuiverd a Wie Israel en zijn gesehiedenis good
kept weet wel beter . Jahve heeft altijd
zoo luidt zijn
klacht
zijne handern uitgestrekt tot eon hardnekkig
en we~rstrevig yolk. Israel's profeten
A.11 a r d B i e r s o n
heeft dat zoo good gezien in zijn Geestelij ke Voorou.ders
hebben steeds tegenover burs yolk gestaan, riot begrepen,
meestal m.iskend, sours uitg eworpen . Wat aan Israel's
Grooten Zoon geschied is, heeft men aan de manners, die
Hem voorafgingen, niet gespaard . Dear is in Israel's goschiedenis eon worsteling van eon Geest, die riot uit den
volksgeest is to verklaren, die getuig de in de profeten, die
ondanks alles zijn stempel heeft gezet op Israel's Wetter,
op zijnn geschiedbeschrijving, op zijn wijsheidsleer en die
luide getuigt in zijn geestelijke poezie . Aan dien Geest
dankt de beschaafde menschheid den hoogen eenvoud en

1) Met reel geduld heeft prof . S. O e t t l i to Greifswald de hypothese
eener gemeenschappelijke „Uroffenbarung" weerlegd in zijn brochure ; Der
Kampf um Bibel und, Babel, 4e Aufl . Leipzig 1903 . Zie ook F . Giesebrecht, Friede fur Bibel and Babel, 1903, 2ter Eukurs .
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liet verheven godsdienstig karakter van het eerste Bijbelsche scheppingsverhaal .
Wij sprakenn reeds met een enkel woord over het tweede
scheppingsverhaal, eigenlijk het ou .dste, dat met het 2e
gedeelte van 't 4e vers van Gen. 2 aanvangt en doorloopt
tot 't slot yap
. Gen. 3, dus ook de paradij s-geschiedenis
.
omvat
Dat oudste verhaal is niet all een meer naief in
.zijn voorstelling dan Gen . 1, maar ook anders van strekking .
Op zeer menschvormige wijze wordt verhaald, hoe Jahve
nit het stof der aarde den mensch formeert en hem den
adem des levees in zijn neusgaten blaast . En als het blijkt,
dat die mensch onder de dieren des welds Been levensgezel
vinden kan zijner waardig, neemt Jahve nit Adam, in een
diepen slaap verzonken, een zijner ribbenn en bouwt daarnit een vrouw . Verrukt roept de mensch uit : „dit is
ditmaal vleesch van mijn vleesch en been van mijn been
Menn zal haar manninne heeten, omdat zij nit den man
genomen is ." Waarbij de schrijver deze opmerking voegt
„daarom zal de man zijn wader en moeder verlaten en zijne
„vrouw aanhangen, en deze twee zullen tot en vleesch
„zij,n ." Die schepping van den mensch is blijkbaar het
hoofddoel van den verhaler . En voorts deelt hij mede, hoe
die mensch door Jahve geplaatst is in een tuin in Eden .
Dan volgt in Gen . 3 het bekende verhaal over de verleiding
door de slang, het slimste van al de dieren des welds . Doch
daarover straks reader .
Reeds van overlap g hebben de uitleggers des Ouden Verbonds naar alle richtingen uitgezien, om to onderzoeken
waar en in hoeverre men, bij andere volken der oudheid
overeenstemmende geschiedenissen kon vinden . De een deed
het in de overtuiging, dat een gemeenschappelijke herinnering uit de bakermat van hot menschelijk geslacht, hoe
ook vervormd en misvormd, toch wel bij meer dan een yolk
lion zijn overgebleven, de ander meer met de gedachte, dat
blijken zou, hoe 't eene verhaal aann het andere ontleend
was . Men heeft gezocht bij de Egyptenaren, bij de Perzen,
bij de Indiers en bij de .A,.rmeniers en overal trekken ge-
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vonden, duidelijk of minder klaar, die men voor 't eene of
voor 't anclere doel vlijtig gebruikt heeft .
Ret zal niemand verwonderen, dat men in de laatste
tientallen van jaren vooral ziju oog gericht heeft near
Babel en Assyrie . Helaas, tot nog toe tevergeefs. Een
verhaal, dat als grondsiag van Gen . 2 en 3 op goede gronden
ken woMen aangenomen is nog niet bekend. Wel heeft
men gevonden een cylinder, waarop gegraveerd een boom,
waarom zich een slang kronkelt, waarnaast twee figuren
zitten, die beiden hun hand near dien boom uitstrekken .
Sommigen waren er fluks bij om daarin den boom der
kennis des goads en des kwaads to zien, terwijl de twee
personen daarnevens ook de Babylonische Adam en Eve
zouden zjn . Maar velen achten hat waarschijnlijk, dat
beide personen mannelijke wezens voorstellen, wellichi
goden, ze zijn kalm gezeten op een bankje en ze strekken
beiden to gelijk de hand near den boom nit . Misschien
is hat de levensboom uit den godentuin, dock meer ken
een bedachtzaam beschouwer dienaangaande niet verkiaren .
Toch blijft hat waarschijnlijk, dat de stof in dit zinrijke
verhaal ook nit Babel of komstig is . Dat is gears apriorisme,
als wij dit onderstellen . Immers uit verschillende mythen
is ons allerlei omtrent bizondere boomers, omtrent levensspijze en levenswater bekend 1) . Doch bovendien is ons een
verhaal bekend geworden, de mythe van Actapa, die in meer
den een opzicht ears Gen . 2 en 3 herinnert. Men vond
dii stuk in hat archief van Amenhotep IV, den dweeper
op den troop der Faraonen, ontdekt in El-Amarna in
Egypte . Hoofdzakelijk bevatte dat archief de diplomatiek&
correspondentie van dien Farao met ziju onderhoorigen
in Palaestina en met de vorsten van Azie, ook met den
koning van Babel 2) . Doch enkele leemtafeltjes zijn van
anderen aard . Zoo zijn ons twee Babylonische mythologische
ieksten bekend geworden, waarvau een handelt over Adapa .
1) Zie Schrader'a Keiliuschriften and das A. T. ate Aufi. 1903,
S. 623 if.
2) Zie daarover een populair wetensohappelijk opetel van mijne hand

Wij worden door het verhaal verplaatst in den Oertjd .
Adapa is een zoon van den god Ea, die hem wel wijsheid
verleende, dock gees eeuwig leven . Wij hebben hem ons
to denken als een snort half-God, die als priester en wijze
den tempel van Ea in Eridu moet voorzien van water en
brood . Ook moet hij voor de verzorging des tempels
visschen vangen . Eens op spiegelgladde zee varende, doet
een plotseling opkomende zuidewind zijn schip kantelen en
hij verzinkt in de diepte . lit wreak verbreekt Adapa de
vleugels van dien wind, zoodat deze in zeven dagen niet
meer over de aarde kon waaien . Toen Anu, de god des
hemels, dat hoorde zond hij zijn bode near de aarde om
Adapa ter verantwoording to roepen . Ea, die weet, wet
zijn zoon wacht, raadt hem aan om rouwkleederen aan to
trekken, ten erode zoo het inedelijden op to wekken van
Tamtiz en Gisjzida, de denrwachters aan Anu's paleis, die
den als zijn voorspraak bij den hoogen god zullen optreden .
,,Warineer gij den voor Ann verschijnt, zal men 11 sp'ijze
(brood) des goods aanbieden - eet het niet! Water des goods
zal men u aanbieden - drink het niet! Een gewaad zal
men u aanbieden - trek het aan! Olie zal men u aanbieden - zaif n daarmede !" De bode van Anu neemt
Adapa me near den hemel, en alles geschiedt dear zooals
lEa voorzegd had .
Toen Tamiiz en Gisjzida een goed
woord voor hem bij den vertoornden god gedaan hadden,
overlegt Ann bij zich zeif : ,,waarom heeft Ea een nietschoonen (n.iet goeden) mensch het binnenste van hemel
en aarde geopenbaard, hem aanzienlijk gemaakt, hem een
naam gemaakt?" En voorts, hlijkbaar nit de overweging
om zich bij lEa's dead neer to leg gen en den nog boven
Ea's dead nit to gaan, zegt hij : ,,Wij, wet zullen wij aan
hem doen P Haalt voor hem spijze (brood) des levees, opdat
hij die ete !" En men haalde die voor hem, ook water des
levees, dock hij at en dronk daarvan niet . Alleen het gewaad, dat hem geboden werd, trok hij aan, en met de
aangeboden olie zalfde hij zich . Toen zag Ann hem verbaasd aan en zeide : ,,welaan, Adapa! Waarom hebt gij
niet gegeten, niet gedronken, zoodat gij nu ook niet
O .E.IV1
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{eeuwig) levers zult P" - ,,Ea, miju beer, beval : eet niet,
drink niet !" - ,,Neem hem en breng hem naar zijn aarde
l3erug !" - Hot slot van de mythe is niet geheel duidelijk,
waarschijnlijk is do zin er van, dat aan Adapa, wien bet
niet golukt was onsterflijk to worden, de heerschappij op
.aarde over do mensehen word opgedragen . Men bemerkt, parallel met ons bijbelsch verhaal is
doze gesehiedenis niet, toch zijn er wel trekken in, die onze
opmerkzaamhoid verdienen . Zoo treft onze aandacht dat
in eon antler, hot Gilgames-epos, Eabani, de sterke en zinnelijke, eerst met do dieren samenwoont, totdat eon hierodule
nit Erech hem aan zich verbindt en tot hooger levers wekt .
Zoo erkent ook Adam, dat hij onder do dieren goon gozellin vindt zjner waardig . 1 ) En hot eenige, wit Adapa nog
ontbreekt om den goden gelijk to zijn, is de onsterflijkheid .
En doze verspeelt hij . Ook trekt onze aandacht, dat evenals
in hot bijbelsche verhaal hot woord der slang staat tegenover
dat van Jahve, zoo bier Ea's woorden over ,,spjze en water
dos doods" staat tegenover Ann's woorden over ,,spijze en
water des levens ." Eindolijk, in ons paradijsverhaal klinkt
nog iets na van den njd der goden, als Jahve zegt (Gen .
3 : 22) ; ,,ziet, do mensch is gewordon als onzer eon, kennende
hot goed en hot kwaad . Nu dan, dat hj zijn hand niet
uitsteke en nemo ook van den boom des levens en ete
en love in eeuwigheid." Wij treffen dien ook aan in Anu's
woord : ,,waarom heeft Ea aan eon niet-schooners mench
hot innerlijke van hemel en aarde geopenbaard ?"
Wanneor men nu bedonkt, dat dit in Egypto gevonden
stuk (ongeveer 1400 jaar voor Ohr.) blijkbaar daarheen
gezonden is als leosboek ter oefoning in Babyloni the tail
en schrift, dan mag men wol onderstellen, dat zulk eon mythe
ook in Palostina, dat aan Egypte onderhoorig was, bekend
is geweest. Zelfs is hot mogelijk, dat do naam Adam door
volksotymologie van Adapa of hankelijk is.
Doch verder gaan kunnen wj niet . Zoo verre wij thins
kunnen oordeolen is hot bijbelsche verhaal eon oigen vrijo
schepping, on is aileen eon deel der ruwe stof aan Babel
1)

LA. T .3, 8. 568 f.

- 83 ontleend . Ken men het scheppingsverhaal in Gen . 1 nog een
uitzuivering van een Babylonische mythe noemen, hier
outbreekt ons daartoe ten eenenmale het recht . Slechts
enkele motieven uit het oude Babel hebben den profetisehen
auteur des Bijbels ten dienste gestaan . 1)
Gesteld echter, dat eenmaal nog een verhaal gevonden
wordt in de puinhoopen van Nineve of Babel, dat grooter
gelijkenis met 't paradijsverhaal des Bijbels vertoont zou dan de oorspronkelijkheid van den Bijbelschrijver daarom
vallen P 1k geloof, dat men met evenveel recht ells oorspronkelijkheid aan Goethe kan ontzeggen, omdat hij in zijn
,,Faust" geen geheel vrije schepping zijner verbeelding heeft
geg even, maar een bestaande sage voor zijn doel heeft gebruikt .
De afstand tussehen de oorspronkelijke bedoeling der Faustsage en Goethe's gedicht is inderdaad niet grooter den die
tussehen de myths van Adapa en het verhaal over Adam.
In onzen Bijbel geen strijd meer tusschen goden, maar een
God, die allermeest gehoorzaamheid eiseht van den mensch,
then Hij schiep . Ja, de afgunst der goden moge nog eenigszins doorschemeren in ons verhaal, daaraan kennen wij den
auteur niet meer, die tot ons spreekt . Hem kennen wij
nit dat woord van Jahve tot den mensch, die zich nit
schaamte en vrees had verborgen : „wear zijt gij P" (Gen . 3 : 9) .
Hem kennen wij nit de belofte door zijii God gegeven, dat
de mensch, hoe ook flu door de listige slang ongelukkig
gemaakt, toch hear kop zal vertreden en het kwaad door
hear gesticht zal overwinnen . 1k ga op (lit zinrijke verhaal
thans niet verder in . 1k neem ook niet voor mijn rekening
al wet sinds eeuwen Joodsche en vooral Christelijke exegeten
hier hebben ingelegd . Maar ik ben overtuigd, dat een eerlijke
uitlegging, zoodra men slechts van een begrijpelijke reactie
in de exegese terug is gekomen, juist als men het stuk
vergelijkt met een Babylonisch origineel, dat zulk een
eerlijke verkiaring de schoonheid en verhevenheid en de
diepe beteekenis deter Bijbelbladen in het licht zal stellen .
1) Ezeeb. 28 vs . 11 vv, onderstelt missohien een meer mythologischeu
vorm van hot paradijsverhaal. In elk geval is do -voorstelling dear rijker .
flet kan evenwel zijn, dat hot eon poetisohe uithreiding is van Gen . 3 .
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ons Oude Testament bezitten wij de stof in twee lezingen,
een van een auteur uit de 8e eeuw en een van een schrijver
nit de 5e eeuw voor Chr . Ook de Babylonische overlevering
hebben wij in twee gestalten . Reeds lang was hot fragment
van Be r o s s o s bekend, en Binds 1872 bezitten we hot Chaldeeuwsche origineel in min of meer parallels teksten uit
de bibliotheek van A .ssurbanipal . Prof. K o s t e r s heeft
indertijd eon vergelijking ingesteld tusschen die dubbele
reeks van tradition enn kwam tot hot besluit, dat wat hot
kritisch onderzoek in hot Oude verbond had leeren kennen
als de jongste recensie hot meest overeenkwam met de jongste Babylonische n .l. die van. B e r o s s o s, terwijl hot oudste
bijbelsche bericht hot meest overeenstemde met de gevonden
stukken uit de bibliotheek van hot paleis to Nineve 1) . De
of hankelij kheid der bijbelsche verhalen van de Babylonische
is her veel meer in hot oog springend dan bij die over de
schepping . Ze is zoo groot, dat I' r i e d rich D e l i t z s c h hot
zich voorstelde, dat de Hebreeuwsche schrijver zijn verhalen
geschreven heeft met de Babylonische voor zich . Men kan
echter litterarische afhankelijkheid aannemen, ook als door
mondelinge overlevering de inhoud der Babylonische sage
on zen Bijbelschrijver bekend is geweest .
Ik wil eerst eenn overzicht gevenn van. 't Babylonische
verhaal ; de overeenkomst met de ons bekende geschiedenis
springt dan van zelf in 't oog . Eons hadden de goden
besloten de stad Sjurippak (waarschijnlijk aan den mond
van den Eufraat gelegen) to verderven . Ea echter, de God
der wijsheid, wilds zijnn lieveling TTt-napisjtim, die zijn
beschermgod in wijsheid evenaarde, redden . Daar hij echter
niet waagde den raad der groote goden aan eon mensch
to openbaren, nam hij zijn toevlucht tot eon list . Hij
verscheen hem in denn nacht, terwijl doze in een rieten
huffs sliep. Nu beveelt hij dit rieten huffs eon schip to
bouwen . De mensch echter, verstandig evenals zijn god,
begrijpt den zin der woorden . Hij bouwt een schip . Dat
1)

Theol . Tijdschrift, 1885, bl . 161 vv., 321 vv .
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schip wordt nauwkeurig beschreven ; bet wordt in verschullende afdeelingen verdeeld, van alles komt er in : goad
en zilver, zaden in allerlei aard, Ut-napisjtim's familie en
zijn verwanten, vee- en ook handwerkslieden (volgens
B e r o s s o s ook geschriften) . Dan wordt met sterk mythologisehe trekken geschetst, hoe de vloed komt . Op den
bepaalden dap gaat (Jt-napisjtim in bet schip. Een zwarte
walk komt op, de donderwolk van den God Hadad . Nebo
en Marduk schrijden vooraan, de Anunnaki heffen de fakkels
omhoog . De wateren stijgen hoop en drip gen op de menschen aan . Zelfs de goden schrikken voor den vreeselijken
vloed, zij vliegen omhoog naar mu's hemel en zitten daar
,,inn gehurkt als een bond ." Luide schreit Isjtar, de
goddelijke moeder der menschen, en alle goden weenen .
Eindelijk houdt de vloed op . Ut-napisjtim opent bet
venster, hij ziet naar buiten en j ammert over den ondergang
der wereld . Out to weten to komen, of bet land reeds
droop geworden is, zendt hij driemalen vogels nit, eerst
een duff, die echter peen rustplaats vindt en daarom terugkeert, dan een zwaluw, eindelijk een raaf. De laatste keert
niet terug. Nu blijkt, dat de aarde droop is, gaat hij nit
bet schip en brengt allereerst een offer aan de goden . ,,De
goden roken de gear, de goden roken de aangename gear,
de goden verzamelden zich als vliegen rondom de offeraars ."
Ook Bel, de hoofdaanlegger van de ramp komt er bij,
Isjtar scheldt hem daarvoor nit, Bel is vertoornd, als hij
de menschen ziet, die aan den vloed zijn ontkomen . Ea
geeft half en half toe, dat hij de oorzaak van die redding
is en verwijt Bel met sterke ironie, hoe dwaas hij geweest
is om zulk een onheil aan to richten . Eindelijk komt Bel
tot betere gedachten, bewijst den geredden zijn gunst door
hen onder de goden op to nemen .
De overeenkomst is treffend . Ge]jk in 't bijbelsch
verhaal de zontvloed als strafgerecht wordt voorgesteld,
zoo wordt daarop ook gedoeld aan 't einde van 't Babylonische bericht . Ook de hoofdpersoon der geredden is een
gelijke figuur . Ut-napisjtim beet in een ander fragment
Atar-Hasis, d .i . ,,de buitengewoon wijze", en wer in een
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ander stuk is dit een eigennaam geworden, omgezet Ohassatar, waarschijnlijk het origineel van B e r o s s o s' Xisuthros .
En deze is de tiende der Oer-koningen van Babel, gelijk
Noach de tiende is van Adam af. ,,Wijs" en ,,rechtvaardig"
zijn ook in het Oude Testament bijnai adaequate begrippen .
Voorts is daar overeenstemming in bizonderheden : het
uitzenden der vogels, het rieken en welgevallen hebben aan
de offers door de goden, het vastzitten van de ark op den
berg Ararat, volgens B e r o s s o s in een streek van Armenie.
In de uitwerking der bizonderheden wijken de verschillende
recensies af . Spreekt B e r o s s o s van vogels in 't algemeen,
de Bijbel heeft eigenlijk in 't oudste verhaal het driemaal
uitzenden van den zelfden vogel, de duff, terwiji de raaf
daarin blijkbaar een glosse is aa de vollediger recensie
van Babel ontleend, die driemaal een verschullenden vogel
vermeldt : duff, zwaluw en raaf.
Ret zou der moeite wel loonen, om eerst het onderscheid na to gaan in de dubbele Oud-Testamentische overlevering, dan dat der onderseheiden Babylouische tradities
om ten slotte de bijbelsche met do Ohaldeeuwsche in haar
geheel to vergelijken . Doch het zou ons to verre voeren.
Wij bepalen ons dus slechts bij het laatste . 1) Is de overeenkomst tot in bizonderheden groot - het onderseheid is
oneindig grooter. Waarlijk, Gunk e 1 heeft wel recht, als
hij hiervan zegt : ,,Die israelitische Tradition hat also die
babylonisehe keineswegs iibernommen, sondern sie hat
sie - em
wahres Wunder der Weltgeschichte - aufs
starkste umgebildet ; sie hat Schlacken in Gold verwandelt ."
Inderdaad, wij worden in twee verschillende werelden verplaatst, bier een wild, grootsch polytheIsme : de goden, in
veeten met elkander levende, trachten door list en bedrog
elkaar den loef of to steken ; zij beven voor den vloed en
,,zitten inen gehurkt als honden" in den hemel huilend toe
to zien, ze komen hongerig op het offer van den geredde
aan als vliegen op zoetigheden . In den Bijbel e6n God,
als wiens rechtvaardige vergelding do zontvloed wordt be1) Verg, overigens Keilinschr, and das A . T.3 S . 556 if.
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schreven, dock die niet door een goedmoedige luim voor
een gunsteling, maar omdat Hij genadig en rechtvaardig is
den vrome, die Rem gehoorzaam is geweest, beschermt en
zegent . Waarlijk, F r i e d r . D e l i t z s cli toont weinig besef van
godsdienst en godsdienstgesehiedenis to bezitten, als hij dat
groote onderscheid voorbij ziet voor ecu enkelen trek, die
bet origineel bezit en die in het bijbelsche verhaal verdwenen is : dat de goden medelijden hadden met de door
den vloed omgekomen mensehen .
Ook her wer ligt het versehul in de ondersclieiden
kennis van God . Lang heeft het in Israel geduurd, vd®rdat
deze zontvloedsverhalen ecu pleats konden erlangen in
Israel's heilige letterkunde . Vroeger heeft Fried r . D e l it z s oh
gemeend, dat zij eerst in de Ballingschap aan Israel bekend
zouden zijn geworden, en
os t e r s dacht aan de dagen van
Hizkia, toen Juda met Babel onder Merodach-Baladan
in betrekking kwam.
Ret nauwkeurig onderzoek der
brounen (door Bud d e) heeft geleerd, dat de alleroudste
traditie geen zontvloedsverhalen gekend heeft, terwjl eerst
in vrij j onge stukken van het 0 . T . daarop gezinspeeld
wordt . 'bans zal men niet meer meenen, dat Israel eerst
zf b last met den inhoud deter stn kken is bekend geworden,
maar dat ze vrij last eerst ecu pleats in de heilige overlevering en litteratuur hebben erlangd, dat staat voor de
meeste deskundigen vast .
Roe dit to verklaren P Welliclit nit het karakter van
natuurmytlie, dat den Babylonischen verhalen nog aankleeft.
Als grondslag zoekt men er niet zonder recht ecu verhaal
in van den loop der ton aau den heinel . Dc zonneheld
vaart op den he melschen oceaan 1) . Ut-napisjtim is eigenlijk
een god, die den ook onder dc goden wordt opgenomen,
en eerst later heeft men de gesehiedenis van den hemel
near de aarde verlegd . Wel zijn er ook historische herinneringen van groote watervloedeu in de onderscheiden verhalen opgenom en, maar de grondsiag zal wel tot de kosmogonie behoord hebben . Ecu noodzakelijk bestauddeel voor

1) Verg. Keilinschr, and das A . T.', s .

555.

8 8 -de oudste geschiedenis was bet niet . Ret stark mythologisch
karakter schrikte af. Eerst then zij onder de beademing
der profetische religie gekomen waren, konden deze stukken
worden opgenomen . Een zuiverder kennis van God, niet
voortgekomen nit een oorspronkelijk polytheIsme, maar van
den aanvang of daartegen strijdvoerende, spreekt zich uit
in de verhalen over den zontvloed in den Bijbel . En bet
heeft lang geduurd, ear die hoogere Geest ook dit gedeelte
der heidensche stof had gelouterd en opgeheven .
Ret zou mij niet verwonderen, als na al bet medegedeelde bij sommigen een bedenking oprees van den volgenden inhoud . Toegegeven, dat bij al wat ge tot dusverre nit
Babel en den Bijbel vergeleken hebt, bet bijbelsche bet
wint, dat niet alleen de oorspronkelijkheid goad verstaan
door de Chaldeeuwsche Genesis en zontvloedsverhalen niet
wordt aan.getast, dat vooral in godsdien stig opzicht de eerepalm ongetwijfeld aan de bijbelsche stukken toekomt
dan hebt ge nog niet bewezen, dat niet elders in de
Babylonische litteratuur een hooger standpunt zich doet
kennen .
Wie zoo mocht denken, hem staan zeer waarschijnlijk
voor den geest de zoogenaamde boetpsalmen van Babel,
„klaagliederen om bet hart rust to geven", zooals ze in
bet oorspronkelijke beaten. Ook deze belan.grijke documenten ziju to Kujundsjik gevonden in de ruln.en van bet
paleis van .A.ssurbanipal. En ook van deze stukken is bet
waarschijnlijk, dat bet copieen zijn van eeuweuoude gedichten. Fen psalm. (Ps . V in de uitgave van Zimmern)
zinspeelt b .v . op de verdrukking van Babel door Elam enn
verpl~atst ons daardoor naar 2300 voor Chr . Naar denn
vorm zoowel als naar den inhoud doers ze, althans bij den
eersten oogopslag, stark denken aan onze heerlijke psalmen
in bet Oude Testament . Ook bier dat parallelismus membrorum, d .w .z . dat twee zinnen van dezelfde gedachte naast
elkaar loopen, dat ons allen nit ons Oud-Testamentische
psalmboek bekend is . Doch ook bier diepe klachten over
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zonden en verkeerdheden en ernstige beden om vergeving .
Ter kennismaking deelen wij er een mede 1 ) .

o

Heer, mijne zonden zijn vele, groot zijn mijne misdaden .
Mijn God, mijne zonden zijn vele, groot zijn mijne misdaden .
Mijne Godin, mijne zonden zijn vele, groot zijn mijne misdaden .
God, dien ik ken, dien ik niet ken, mijne zonden zijn vele, groot zijn
[mijne misdaden.
Godin, die ik ken, die ik niet ken, mijne zonden zijn vele, groot zijn
[mijne misdaden .
De zonde, die ik begaan heb, ken ik niet ;
De misdaad, die ik bedreef, ken ik niet .
Het taboe (heilige), waarvan ik gegeten heb, ken ik niet ;
Het vuile, waarop ik getreden heb, ken ik niet .
De Heer heeft in den thorn zijns harten, mij boos aangezien
De God heeft in de grimmigheid zijns harten, mij vijandelijk getroffen .
De Godin heeft tegen mij getoornd, mij aan een kranke gelijk gemaakt .
De God, dien ik ken, dien ik niet ken, heeft mij benauwd ;
De Godin, die ik ken, die ik niet ken, heeft mij smart aangedaan .
Ik zocht naar hulp, maar niemand vatte mij bij de hand ;
Ik weende, maar niemand kwam aan mijn zijde .
Ik stiet kreten uit, maar niemand hoorde naar mij ;
Ik ben vol smart, overweldigd, ik zie niet naar omhoog .
Tot mijn barmhartigen God wend ik mij, smeek ik luide ;
De voeten mijner Godin kus ik, ik roer ze aan .
Tot den God, dien ik ken, dien ik niet ken, smeek ik luide ;
Tot de Godin, die ik ken, die ik niet ken, smeek ik luide .

o

Heer, Uwen knecht, verwerp hem niet ;
In de wateren van 't slijk geworpen, vat hem bij de hand!
De zonden, die ik begaan heb, verkeer ze in iets goeds ;
Het kwaad, dat ik bedreef, voere de wind daarhenen !
Mijn vele slechtheden, verscheur ze als een kleed !
Mijn God, zijn mijne zonden ook zevenmaal zeven, geef vrij spraak voor
[mijne zonden ;
Mijne Godin, zijn mijne zonden ook zevenmaal seven, geef vrij spraak voor
[mijne zonden !
God, dien ik ken, dien ik niet ken, zijn mijne zonden ook zevenmaal seven,
[geef vrij spraak voor mijne zonden ;
Godin, die ik ken, die ik niet ken, zijn mijne zonden ook zevenmaal seven,
[geef vrijspraak voor mijne zonden !
1) Keilinscher . and das A . T . 3, S . 611 f.
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Elders treffen wij aan : zeer belangrijke biechtvragen
van den fungeerenden priester en daartegenover belijdenissen van zonden van hem, die den thorn der goden wil
doen bedaren . Dikwijls zijn die zonden niet dan bet nalaten
of veronachtzamen van cultushandelingen tegenover een
bekenden of onbekenden god . Maar meestal betreffen ze
daden op 't gebied der zedelijkheid, zooals tweedracht zaaien
tusschen de laden van en familie, onbarmhartigheid tegen
armen, gevangenen en verdrukten, onbillijkheid, leugenachtigheid en huiehelarij, gebrek aan eerbied j egens ouders of
goden, ja niet zelden gevoelt de biecliteling zich beladen
met zonden, die voor hem zeif verborgen ziju . Sours uit
bet gewonde geweten zich, wel ietwat sentimenteel, maar
toch aangrijpend, al s b .v . de priester bet medelij den van
zijn God voor den boeteling wil inroepen met deze woorden :
,,Gezondigd heeft hij, vol van smart weent hj thans voor
U, zijn gemoed is van duisternis omg even, sidderend staat
hij voor U . Aangegrepen staat hij dear, een tranenstroom
last hij gelijk een regenwolk to voorschijn komen, zijn
onderwerping spreekt hij nit onder zuchten ."
In ieder hart, dat weet wet zondesmart is en dat near
bet woord van de Bergrede verstaat wet „bong eren en
dorsten near de gerechtigheid" beteekent, vinden deze gebeden, nu 4000 jaren oud, altijd no,g werklauk . Niets
menschelijks was dien ouden Babyloniers blijkbaar vreemd,
aan goddelijk licht heeft bet bun ook niet ten eenenrnale
ontbroken . Eerlijk en volmondig zij bet erkend : bier wordt
een lead over de zonde en een zelfkennis geopenbaard, die
velen kinderen der 20e eeuw nog altijd vreemd is gebleven .
Toch gaat bet niet aan ze op ene Iijn to stellen met
de boetpsaimen des Ouden Testaments . De kennis der zonde
is dear veal diaper, bet bewustzijn van vergeving dan ook
veal zekerder, en boven dit alles : de kennis van God veal
zuiverder . Hoe ernstig en vaak herhaald ook in die dikwijls
zoo eentonige litanieen - bet erkennen van zonde en
schuld is in de Babylonische psalmen toch meer een afbidden van de straf, die men vreest, dan bet haken near
innerlijke rust en vrede voor bet gemoed .. Geen wonder,

dat dan ook nergens een blijde juichtoon wordt vernomen
als in den 32en onzer Oud-Testamentische psalmen : ,,Welzalig hij, wiens overtreding verg even, wiens zonde bedekt
is !" Onder den druk van lead of ongeval is men tot hat
besluit gekomen, den een of anderen, bekenden of onbekenden god, willig of ook onwetend, to hebben gegriefd .
En nu smeekt men dien god om van de smart verlost to
worden, om vergeving van hat kwaad, niet omdat hat kwaad.
is, maar omdat de toorn der godheid zich daarover geopenbaard heeft . ilet mag overbodig beaten aan to toonen, op
walk geheel ander standpunt de psalmdichters des Ouden
Verbonds zich bevinden . Zeker, ook bij hen is hat uitwendige
lead, dat Jahve over ziju yolk of over den individu gebracht
heeft, vaak de aanleiding tot bidden, en zij smeeken met
aandrang om opheffing van de tuchtroede, maar zij wenschen bovenal reiniging van het binnenste, verandering van
gezindheid, j a een nieuw hart, dat lust heeft in de geboden Gods .
Pat alles verwondert ons niet, als ons ook bier wear
ten leste blijkt, dat hat verschil in Godskennis, van de
zelfkennis zoo onbepaald afhankelijk, alles verklaart . Diet
alleen wendt men zich in Babel in en gebed dan tot den
eenen, dan tot den anderen god of godin, j a roept men
goden aan, die men niet eenmaal kept, maar men meant
ook de maclit to hebben door tooverformules de goden to
kunnen dwiiigen . mat F r i e d r . P e l i t z s c h al to haastig
monotheisme genoemd heeft, kan hoogstens henotheIsme
genoemd worcien, en ook nog in veal zwakkere mate, dan
NI a x NI is 11 e r dat voor India heeft aangenomen . Wear
men in India tot
n god, b.v. tot Tudra zoo hartelijk en
mug bidt, dat hat bestaan van andere goden op dat oogenblik als voor den bidder wegvalt, daar treft men dit bier
niet aan. Eer bet tegenovergestelde . De kiager ziet zich
zoo omringd door hem vijandige machten, dat hij ear
vreest er
n to vergeten en zekerheidshaive ook de onbekenden in zijn bade betrekt . En bet Sjamanisme, dat nog
duidelijk in do tooverformules zich uitspreekt, moge een
overblijfsel zijn van de voor-Babylonische, zoogenaamd
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Sumerische beschaving, dat overblijfsel van een Turanische
godsvereering is blijkbaar veel meer den een onbeteekenend
„survival" geweest in de Babylonische religie .
En hoeveel hooger staat niet de God des Ouden Verbonds boven de godeu van Babel ! Dezen zijn grootendeels
geschapen wezens, kinderen van Isjtar „de moeder der
godeu ." Boven de menschen staan zij hoofdzakehjk door
hun grootere macht, niet door hun vlekkelooze reinheid .
Hoe geheel anders de God van Israel, voor alien zelfs de
Serafim het aangezicht bedekken als zij uitroepen : „heilig,
heilig, heilig is Jahve der heirscharen, de gansche aarde
is van Zijnn heerlijkheid vol" (Jez. 6 : 3) . En van alienn de
psalmdichter zingt
„Eer de bergen geboren waren
„En Gij aarde en wereld hadt voortgebracht,
van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God." (Ps . 90 :2) .

Als wij over den in.vloed van . Babel op Israel handelen,
kunnen wij niet nalaten inn de laatste pleats to handelen
over de wetgeving. Hammoerabi is in den laatsten tijd van
vele onzer tijdgenooten, althans bij naam een goede bekende geworden . Hij was de machtigste vertegenwoordiger
der oudste Babylonische dynastieen (ongeveer 2250 voor Chr .),
wellicht de Amraphel van Gen . 14. Hij trok niet alleen
ten strijde near het verre Westen, maar moist ook de Elamieten ten Oosten van Babel voortreffelijk in bedwang to
houden . Doch ruim 1000 jaren later moisten die bergbewoners zich in het Babylonische cultuurland to laten gelden
en rijken buit daaruit weg to alien . Toen hebben ze zeker
ook dat stuk diorietsteen van ruim 2 meter hoogte nit den
tempel van Sipper mede geroofd, dat in Januari 1902 door
een Fransche expeditie is weergevonden inn de rumen der
oude koningsburcht van Suza . 1 )
Heel moat belangstelling heeft deze vondst in de be1) Uitgaven in 't Pransch van V . Scheil, Delegation en Perse, IV,
Parijs 1902, in bet Duitsch van H . Winckler, die Gesetze Hammurabis,
Leipzig 1902 en in 't Engelsch van C . H. W . Johns, The oldest Code of
Laws in the World, 1902 . Verg . voorts mijn opstel „De Wetgeving van
Hammoerabi" in het Tijdschrift voor Strafrecht XVI, 1904, bl. 70-101 .
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schaafde wereld gewekt . .A .an de voorzijde is een relief,
voorstellende Hammoerabi, die van Sjamasj, den zonnegod,
den god der wij sheid en des rechts, wetten ontvangt . Daze
wetten zijn daaronder inn den steep gegrift in 16 kolommen,
ieder van 66-77 regels, terwijl de achterzijde 28 kolommenn
met 73-103 regels elk bevat . 5 kolommen zijnn weggebeiteld, waarschijnlijk door de Elamietische veroveraars,
dock niet minder dan 282 wetsbepalingen kan men duidelijk lezen .
De koning begint met in pralenden stijl zich zelf aan
de lezers voor to stellen . O .a . heat hat : „Ik heb mijn
kostbare woorden op mijn gedenksteen geschreven, opdat
de sterke den zwakke niet schade, om wees en weduwe
recht to doers g eschieden. De onderdrukte, die een rechtzaak heeft, moge komen voor daze zuil enn lezen en begrijpen
wat zijn recht is en zeggen : Hammoerabi is een hear, die
als een vleeschelijke wader voor zijn onderdanen is ."
De wetgeving zelf bemoelt zich met allerlei . Met verbazing ziet men, hoe de samenleving in die hooge oudheid
reeds in vale bizonderheden was gereglementeerd . Er wordt
gehandeld over : valsche aanklacht, diefstal, ontvluchte
slaven, in braak enn roof, dienstplicht, over de bezittingen
van dienstplichtigen., landhuur, leenen, waterschapsbepalingen, herders, tuinbouw, commissiehandel, herbergen, vervoer,
schuldin.vorderingen, deposito, huwelijk, bezittingen der
echtgenooten, bloedschande, verloving, erfrecht, aangenomen
kinderen, onderschuiving van kinderen, mishandelingen,
tarieven en straffen voor geneesheeren, veeartsen, barbiers,
architecten, scheepsbouwmeesters, huur van dieren, van
arbeiders, van gereedschappen en troop van slaven .
wij krijgeu eenn eigenaardigen kijk op de maatschappij
flier dagen . De gelijkheid voor de wet wordt er niet aangetroaen. . De vergrijpen tegen worst of priester worden
veal zwaarder gestraft dan die tegenaver anderen begaan .
haleis en tempel hebben bij ontvreemding recht op dertigvoudige vergoeding, regeeringsambtenaren op tienvoudige,
de gewone burger kreeg enkel hat ontvreemde terug . Men
verdeelde de onderdanen in „menschen" en „slaven" . Daar-
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waren dan een ,,slaaf", dock minder dan een ,,mensch" .
Een dokter mag als hij een ,,mensch" geneest 10 sikkelen
als honorarium vragen, als 't eeu vrijgelatene was 5 en
voor een gewonen slaaf slechts 2 sikkelen .
In Art . 108-111 worden de herbergen vermeld, die
verondersteld worden door vrouwen gehouden to worden,
evenals wj weten, dat Rachab zuiks deed to Jericho (Joz . 2).
Ook verdient opmerking, dat in de bepalingen omtrent hat
huwelijk (Art . 127 w .) aan de gehuwde vrouw betrekkelijk
vale rechten en vrijheden waxen toegekend . Een huwelijk
was niet wettig, als hat niet bij contract was gesloten .
Ongehuwde dochters worden geacht zich to wijden aan den
tempel, vaak aan de prostitutie, ,,die schandelijkste der
wetten van de Babyloniers", zooals de oude Herodotus zegt
(I, 199), welke bepaalde, dat ieder vrouwelijk wezen zich
eenmaal in hat levee bij den tempel van Mylitta aan een
vreemde moest prijsgeven.
De straffen ziju uiterst gestreng . Omtrent onsolieden
huisbouw wordt bepaald, dat wanneer een huffs instort,
zoodat de eigenaar sterft, de architect gedood zal worden .
,,Wanneer een chirurg iemand een zware wond met den
koperen schorpioenpriem toebrengt en een ,,mensch" doodt
of den staar van een ,,mensch" met den koperen schorpioenpriem opent en hat oog van dies ,,mensch" wordt
verwoest, dan zal men hem zijne handen afhouwen ." De
doodstraf is schering en inslag, in niet minder dan 34 gevallen wordt zij geeischt, 1) voorts : hat of houwen van handers,
hat afsnijden van our, tong of burst, hat tzitsteken der
oogen, of geeselen . Hij, die bij brand, in plaats van to
blusschen tracht to stelen, wordt in den brand geworpen .
De inbreker wordt gedood bj de groeve, die hij heeft gegraven . Wie zijn militairen dienstplicht tracht to ontgaan,
door eeu plaatsvervanger to zenden, wordt gedood, terwiji
die plaatsvervauger zijn huffs in eigendom krijgt. Ook wie
iemand aanklaagt zonder hat bewijs to kunnen leveren,
wordt gedood.
1)

Juist evenveel malen als in den Fransohen Code Penal .
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Daarnaast staan bepalingen, die inderdaad doers zien,
dat Hammoerabi de zwakken tegen de sterken wil beschermen. Tegen kwade praktijken in den handel wordt de
kleine man tog enover den grooten koopman beschermd . Voor
schuld mag men vrouw, zoon of dochter verkoopen, dock
in hot vierde jeer moeten zij wer vrijgelaten worden . Do
zieke vrouw mag door baron echtgenoot niet verstooten
worden, hij moot hear verzorgen en onderhouden . Bij misgewas mag de landeigenaar geen huur vragen van zijn
boor.
Tat eon halve woes bezit wordt, als de moeder
hertrouwt, door de wet beschermd . Eon slaaf, die voor
schuld verhuurd is, wordt voor mishandeling bewaard en
men mag hem hot teeken der altijd durende slavernij niet
aanbrengen.
Ads den ook in den epiloog Hammoerabi opnieuw nitbundig wordt geprezen, den ken tot op zekere hoogte ook
de nuchtere geschiedvorscher van onzen tijd zich daarbij
neerleggen . Hammoerabi was eon groot vorst, de weldooner van zijn yolk. Zijn regeering van 55 j aren is zeker
voor Babel's uitwendige ontwikkoling van groote beteekenis
geweest. Een ieder, die kennis gonomen heeft van dozen overouden codex en hem vergeleken heeft met hot MozaIscho
recht, komt tot do conclusie, dat zoowel near vorm als
inhoud er groote overeenkomst tusscb en. beide bestaat . En
opmerking verdient, dat j uist dat gedeelte der MozaIsche
wetten, dat hot kritisch onderzoek als hot oudste heeft
leeren kennen, hot Verbondsboek (Ex . 20 : 23-23 : 33), hot
ineeste met Hammoerabi's wetten overeenstemt . Vindt men
ook enkele parallelen in Deuteronomium of in do nog
jongere Priesterwet, den vergete men niet, wet alle bezadigde onderzookers aannemen, dat ook in die jongere
codificaties veel oud materiaal is verwerkt, zooals Deuteronomium grootendeels eon omwerking is van hot oudere
recht, gelijk wij dat uit hot Verbondsboek voornamelijk
kennen.
Het is niet met en woord to zoggon, waarin do voorreffelijkheid van do Oud-Testamentische wetten boven do

9 6 -Babylonische bestaat . De laatste blijken denn invloed vann
een good georganiseerden staat meer to hebben ondervonden dan de eerste . Zoo is in Babel de bloedwraak
reeds meer dan 2000 jaren v66r Chr . afgeschaft . In Israel
vinden we ha.ar onbeperkt erkend in hot Verbondsboek ;
door den invloed van hot koningschap is in Deuteronomium
zelfs 't geheele jus talionis beperkt tot hot geval van
valsche getuigenis (evenals bij Hammoerabi), dock blijkens
de jongste wet, den Priestercodex, is zij door de priestess
in hun tradition vastgehouden 1) . Hoe moeilijk een toch
vrij geregeld staatsbestuur zulke oude rechtsinstituten vermag nit to roeien, zien we
om nu bij Europa to blijven
aan de vendetta's op Sicilie en de nog heerschende bloedwraak bij de Albaneezen . Zoo wijst ook verder de regeling
van den maatschappelijken toestaud in Babel vole eeuwen
v66r de opteekening der Israelietische wetten op een
hoogere ontwikkeling dan ook na de invoering van hot
koningschap in Israel wordt aan .getroffen . Het handel sen geldwezen, tot in bizonderhedenn in Babel geregeld,
wordt in hot oude-Testament, niet genoemd . Hot begrip
kapitaal is in Israel ten eenenmale onbekend ; om.trent geld
leenenn wordt blijkbaar ondersteld, dat hot alleen uit armoede
geschiedt, van daar dat voor rente en woeker hetzelfde
woord wordt gebruikt, en zulk geld waken dan ook wordt
verboden 2) . Dikwerf is hot Babylonische recht milder dan
hot Israelietische en eischt hot boeten in geld, waar de
wet van Mozes de doodstraf vordert . Doch ook vaak is
de zachtheid aan den karat van Israel to zoeken en de
verminking van 't menschelijk lichaam kept de Mozaische
wet niet . waar Hammoerabi voor een man of vrouw, die
zich nit schuld had verkocht of die door de ouders of de
vrouw door den echtgenoot verkocht was, eischt, dat ze
na drie dienstjaren woes vrij uit zouden gaan, stelt hot
Mozaische recht den dubbelen duur, 6 jaren, vast . En in
de oudste wet, in 't Verbondsboek, geldt dit slechts van
1) Ex. 21 : 18-22 : 15, Deut. 19 : 16--21, Lev . 24 : 19, Num . 85 : 12 .
2) In 't Babylonisch is niet alleen 't begrip lcapitaal bekend, waar
ook de naam is dezelfde n .1 . kak-kadu = caput.
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den Hebreeuwschen deaf eerst in de codificatie uit de
7e eeuw, in Deuteronomium, worcit deze bepaling ook over
de Hebreeuwsche slavinnen uitgestrekt .
1k zeg, deze gunstige bepaling geldt alleen voor den
Rebreeuwschen deaf, in Babel is men ruimer, daar wordt
geen onderscheid tusschen volksgenooten en vreemden gemaakt . In Israel is men streng nationalistisch, in Babel
leeft men in het wereldrijk . Ook dat is een verschilpunt,
dat overweging verdient . Een overweging, die ten nadeele
van Israel uitloopt? Bij den eersten oogopslag schijut zuiks
het geval to zijn . Ilet ruime, kosmopolitische karakter
trekt ons aan . Doch men vergete niet, dat reeds het oude
Babel een complex van volkeren was, en dat de idee der
nationaliteit daar achter het denkbeeld van wereldrijk
schuil gin g . In Israel leefde het nationals besef, dock
daarnaast treffen we een wetsbepaling aan, dat men den
vreemdeling, evenmin als de weduwe en den wees overlast
mag aandoen, met de herinnering : ,,gij zijt zelf vreemdelingen in Egypte geweest" (Ex . 22 : 21) .
In en voornaam opzicht zijn allen, die beide wetgevingen hebben vergeleken, het eens, dat ,,Mozes" boven
Hammoerabi gesteld worden : wear de laatste zich niet verheft boven de koude billijkheid, treft de eerste ons door
eischen van ware barmhartigheid . lToor den arms wordt
in Israel in versehillende tijden verschillend gezorgd . Eerst
wordt bepaald, dat in het zevende jaar de oogst van het
veld aan de armen zal worden overgelaten, later wordt het
meer praktisch omgezet in een vrijgeven van de schuld .
Ieder Israeliet wordt verplicht under eigen beheer tienden
van zijn inkomsten weg to leggen om broodelooze Levieten
en andere hulpbehoevenden daaruit to ondersteunen, een
instelling, waarin in beginsel de idee der christelijke
charitas ligt opgesloten . En dat alles wordt gedragen
door en komt voert nit den hoogen eisch : ,,Gij zult den
Heer uwen 0 od lief hebben boven alles en uw masts
als u zeif." Gesplitst komt die eisch in de Thora voor .
De laatste heift staat woordelijk slechts zoo in Lev. 19 : 18,
de eerste in Deuteronomium 6 : 5, dock metterdaad wordt
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de eisch der naastenliefde op elke bladzij de ook van dat
laatste wetboek gevorderd, gelij k zij in de oudste wetgeving reeds niet ontbreekt .
Maar alles culmineert in het gebod, dat men God liefhebbe boven alley . Dat beginsel ontbreekt in Hammoerabi's
wetten ten eenenmale . Ja, een verdienstelijk Assyrioloog
kon schrijven : „trotz der frommen Einleitung and trotz
der uberschwenglichen Aufzahlung alley G®tter and ihrer
Machtbereiche [er worden in die inleiding niet minder dan
17 goden en godinnen genoemd] ist im Codex Hammurabi
kein einzzger religioser Gedcinke zu entdecken. Es ist vom
Tempeleigentum, von den Tempeldirnen and vom Aberglauben die Rede : die Gottheit schweigt ." 1) ®ok wordt
het kwaad niet geacht tegen de godheid to zijn bedreven,
zooals in Israel . Daar is de wetsovertreding een ongehoorzaamheid aan den wil van Jahve, die achter de wet staat,
en die den schuldige geenszins onschuldig houdt . Voor de
beschaving moge Babel's oudste wet zeer groote beteekenis
hebben, ja zelfs voor de ,, .A.ufklarung" in de religie mope
Hammoerabi het zijne gedaan hebben door zijn strijd tegen
het Sumerische Sjamanisme, voor het wezenlijke van zijn
godsdienst heeft ook blijkens deze jongste ontdekking Israel
aan Babel niets to danken . De MozaIsche geest, d.i. de
geest der profetie, die ook Israel's wetten heeft door drongen,
is uit Babel niet to verklaren . Wat er ook Babylonisch
wellicht in Israel's wetten moge zijn, het is dienstbaar gemaakt aan een eigen opvatting, aan een eigen ideaal . 2)
Ten slotte eenige algemeene beschouwingen . F3et laatst
besprokene geeft daar aanleiding toe . Voorzichtig drukte
1k m.ij uit door to zeggen : „wat er ook Babylonisch wellicht
in Israel's wetten moge zijn ." Maar twijfelt ge daar dan
aan P vraagt menigeen misschieu .
De parallelen liggen
voor het grijpen, ge hebt ze zelf geconstateerd ; ja zelfs in
1)

Dr. Joh, Jeremias, Moses and Hammurabi, 1903, S . 46 .
2) Zie verder over Hammoerabi en zijn wetgeving : Prof. Valeton Jr.
in Verslag van 't Prov . Utr . Gen . 1903, bl. 7 vv. en Mr . C . L. Kooiman
in de Aanteekeningen bij dit Verslag, Sectie Rechtsgeleerdheid, bl . 3 vv .
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den vorm zou overeenkomst zijn .
Wat de overeenkomst in
vorm betreft wachte men zich voor overdrijving . De Assyrioloog Johns vindt bet b .v, opmerkelijk, dat evenals in
de Mozalsche wetter bij Hammoerabi verschillende bepalingen worden ingeleid met „wanneer" . 1) Maar daardoor
wordt natuurlijk bet casuistieke karakter der wetsbepalingen
uitgedrukt . Met dit voorwaardelijk voegwoord beginners de
bepalingen ook in verschillende andere wetgevingen . Men
zou op dien grond ook de wetter van Manoe en die in bet
A .vesta, 2) ja de wet der Twaalf Tafelen bij de Romeinen
van Ham.moerabi afhan.kelijk kunnen maken. 3) Maar er
blijft g enoeg overeenkomst over, vooral wat den inhoud
aangaat om aan samenhang tusschen ,,Motes" en Hammoerabi to denkean .
Toch is bet m.i. zeer de vraag, of die sam.enhang bier
wel eensluidend is met afhankelijkheid . Zeker, bet ligt
voor de hand to onderstellen, waar de Babylonische beschavin g zich reeds vroeg over heel west-Azie verspreid
heeft, dat ook do wetgeving in Israel vann die van Babel
afhankelijk zou zijn . Men behoeft zich dit nag riot to
denken, zooals de Duitsche Heizer bet deed, alsof Motes
met bet wetboek van zijn voorganger uit Babel voor zich
zijn wetter zou hebben samengesteld . Het kon zijn., dat
doze bepalingen uit bet cultuurland moor en moor invloed
op hot g ewoonterecht hadden gekregen, totdat Motes en
de wetgevers na hem dit aldus gewijzigde recht eindelijk
op schrift hadden gebracht . Doch or is ook eon andere
mogelijkheid, die riot voorbijgezien m.ag worden . Men bedenke, dat Hammoerabi behoorde tot eon A rabische dynastie,
dat zijn recht groote overeenkomst toont met hot oudA.rabische recht, zooals de Profeet dat heeft hervormd en
zooals hot gedeeltelijk nog in den Islam voortleeft . Hot
kon dus ook zijn, dat en hot Mozaische en hot oud-Babylonische recht to gelijk afhaukelijk waren van eon over1) The Expository Times, 1903, p . 258.
2) Sacred Books of the East, vol . XXV, III, 220, 250, IV, 92, 96,
104, 116 enz .
3) Schoell, Legis XII tabularum -reliquiae, Lipsiae 1866 .
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levering, die nit Arabia of komstig is . Arabia en Babel
stonden van oudsher met elkander in levendig handelsverkeer . En Mozes leert volgens ears oude overlevering de
rechtspraak van zijn schoonvader Jethro, den. Arabischen
Keniet (Ex . 18 : 13 vv.) . Daar in hat Oosten, waar ook
voor de traditie geldt, dat duizend jaren zijn als een dag,
is dit inderdaad niet ondenkbaar .
Een tweede opmerking is van geheel anderen aard .
Men heeft met gewichtig gebaar gezegd : de steenen spreken !
En die steenen zouden dann to niet doers b .v. hat wetenschappelijk onderzoek van meer dan 12 eeuw omtrent hat
ontsta;an van de boeken des Ouden Verbonds . Tegenover
al die theorieenn zouden dan nu feiten staan, die de beschouwingen to niet deden .
Die manners van hat wetenschappelijk onderzoek moeten
dan toch wel door en door verdorven zijn, dat ze zelfs voor
feiten niet nit den wag gaan . Zou hat waar zijn ? Of zou
hat ook kunnen zijn, dat zij, die zoo spreken, niet op de
hoogte zijn van wat het kritisch onderzoek heeft aan hat
licht gebracht ? Menn veroorlove mij voorloopig hat laatste
aan to nemen . Eerlijk gezegd, ik heb mij nooit goad kunnen
althans bij voldoende kennis
voorstellen, hoe men hat zich
van zaken
indenkt . Men redeneert b .v . dikwerf ongeveer
als volgt : n.u men zoovele gedenkteekenen gevonden heeft
van hooge beschaving uit een tijd, die nog aan Abraham
voorafgaat, gnat hat toch niet aann zich Israel larger voor
to stellar als een ongeletterde horde, die toen zij Kanaan
binnentrok, nog Been litteratuur kon bezitten . Ilk last nu
daar, dat de Oud-Testamentische kritiek volstrekt niet op
dit apriorisme berust, maar zelfs als ze hat deed, wat volgt
er dan nog nit de opgravingen in Babel en. Assyria ? Laat
die beschaving niet alleen zijn doorgedron .gen in Kanaan,
maar daar zelfs heerschend zijn geweest, bewijst hat dan
iets voor de nomaden, die een inval in hat cultuurland
deden ? Of waren sours de Gothen en Vandalen beschaafd en
geletterd, omdat ze invallen deden in hat overbeschaafde
Romeische rijk ?
Met meer ernst kunnen wij luisteren n .aar een tweede
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wij ze van redeneeren . Men oordeelt : als reeds 1000 jaren
voor Mozes zulk een uitgewerkte wetscodex in Babel bestond,
dan is het toch niet onmogelijk aan to nemen, dat ook
Mozes zijn wetten heeft opgeschreven . A1 wederom begin
ik met op to merken, dat het kritisch onderzoek des Ouden
Testaments inderdaad vann zulk een apriorisme niet uitgaat,
maar van feiten, die de onderlinge vergelijking der schriften
des Ouden Verbonds zelf aan de hand doet . Maar wat
wint men door zulk een redeneering ? Alleen de mogelijkheid,
die altijd bestaan heeft, krijgt iets meer redelijks . Doch
mogelijkheid is nog geen feitelijkheid . En., of al de wetten
in den. Pentateuch door Mozes zoo zijn opgeschreven, dat
kan niet zoo maar met ~~nn wending van de hand worden uitgemaakt, dat zal aan het Oude Testament zelf moeten
worden getoetst . Er zijnn altijd Oud-Testamentische critici
geweest, die in hoofdzaak het recht van het Verbondsboek
gehouden hebben voor dat van den oudsten koningstijd en
die niet ongeneigd zijn aan to nemen, dat de grondslag
daarvan kan opklimmen tot den Mozalschen tijd . Of Mozes
dat recht reeds heeft opgeschreven ? Mij komt hot niet
waarschijnlijk voor, omdat men dan meer stabiliteit zou
vinden wat den vorxmm betreft in de jongere codificaties .
Bovendien, de jongste wet, de Priestercodex, doet zich zelf
kennen als eon opteekening van mondelinge Mozalsche
traditie, als zij haar wetten telken .s inleidt met deze woorden
„toen sprak Jahve tot Mozes" of „tot Mozes en .Aaron,
zeggende : spreek tot de kinderen Israels ."
Maar, heeft men gezegd, or zijn Loch feiten aann het
licht gekomen, die door de critici ontkend waren . . Hoe
heeft men niet den inhoud van. Gen. 14 voor ongeloofwaardig verklaard, eenn fantaisie van eon zeer jongen auteur
A.mraphel, de koning van Smear, Arioch, de koning van
Ellasar, Kedor-Laomer, de koning van Elam on Tidal de
koning van Gojim, heeft men ze niet allen, met hun strijd
tegen Abraham on zijn 318 knechten naar hot rijk der
verdichting verwezen ? En thans herkent men toch Amraphel
in Hammoerabi en de n.aam van Kedor-Laomer is toch in eon
brief van Hammoerabi teruggevon .den* H o m m 01, eon der
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weinige Assyriologen, die de nieuwere kritiek gaarne bestrijden, heeft er de verst strekkende conclusies uit getrokken 1) .
Ja, dat heeft Ho m m e 1 gedaan . Maar heeft hij voor dat
alles eenigen grond P Men behoeft geen Assyrioloog to zijn
om aanstonds to gevoelen, hoe zwak de basis is, waarop
zijn gebouw rust . Laat hat zijn, dat Amraphel een verbastering in den volksmond is van Hammoerabi - geheel
overtuigd ban ik daarvan niet met Ho m m e 1 self, 2) maar
dan Kedor-Laomer P Men meant een naam Kudur-Lagamar of
Kudur-Lagamal [knecht van een Elamietischen god Lagamar]
gevonden to hebben in een brief van dien Hammoerabi,
to Constantiriopel bewaard . Er ziju echter Assyriolog en,
die zeggen, dat er een gansch andere persoonsnaam staat,
die met Kedor Laomer niet de minste overeenkomst heeft 3) .
Maar aangenomen, dat
c h e ii en {gedeltelijk) H o m m e 1
goad gelezen hebben, wat weet men dan nog? M .i . slechts dit,
dat Kudur-Lagamar een gebruikelijke naam in Elam geweest
is . Doch dat daze Kudur-Lagamar in verbinding met
andere koningen in hat Westland to ;yen den „Hebraeer
Abraham" gestreden heeft, daarvan staat in dien brief geen
woord . En om hem tot tijdgenoot van den patriarch to
maken achtte H o m m e 1 hat o .a . noodzakelijk eenige koningsnamen uit de spijkerschrift-inscripties to elimineeren! Dat
moest een criticus eens wagers to doers . ! Maar hier mag hat,
want met de bijbelsche chronologie komt hat niet overeen,
en ,,de steenen moeten toch spreken !"
Wij kunnen zulke apologetiek veilig aan haar salve
overlaten . Op onkundigen moge zij indruk maken, wie er
iets van weet gaat met een schouderophalen verder . Men
versta mij wel . 1k verwijs den grondsiag in Gen . 14 niet
near hat gebied der fantaisie, maar ik constateer alleen,
dat de historische waarheid van dat belangrijke caput door

1)

Altisr . Ueberlieferung, S . 174 if.

2) Hommel self is hat hiermede ook niet eens en identificeert
Amraphel met koning Amarfal .
3) Zimmern in GOtt-Gel . Anz. 1899, S . 500 if. ilominel least eigenlijk
Kudur-Nnhgamar .

1 0 3 -de ontdekking en de redeneeringen van 110 m m e 1 niet is
bewezen .
Nog een enkel woord ten slotte. Het oog der onderzoekers van bet Oude Testament is nu willig of onwillig
naar Babel gerieht . Ook voor hen geldt thane de leuze
, .ex Orients lug !" Daar is zeker aan den eenen kant groote
overdrijving, een ,,panbabylonisme", dat bedenkelijk ken
worden . Prof. B u d d e vertelt een verhandeling gelezen
to hebben - gelukkig is zij op zijn advies in portefeuille
gebleven
waarin bet gansehe Oude-Testament nit de
oud-Tersehe godenleer ward verklaard 1 ) . Maar hij meant,
dat de wijze, waarop b, v . de verdienstelijke Assyrioloog
Wine k 1 e r alles in Israel nit Babel aheidt, van die methods
volstrekt -net wezenlijk versehilt. En bet ken wellicht
geen kwaad, nu bet thane ,,Babel, Babel mid kein Ende"
luidt, dat Prof. V o I t e r ouze oogen voornamelijk voor de
patriarehenverhalen sans naar Egypte trekt 2) . Al ware er
van V 61 t e r' s vergelijkingen geen enkele joist, den is bet
toch waarschijnlijk, dat ook van dit eultuurland, dat in de
15e eeuw vo6r Chr, hear en meester over Palaestina was,
groote invloed naar Israel is uitgegaan . Tegenover den
roes van hat ,,panbabylonisme" is hat goed, dat zulke
stemmen gehoord worden .
Doch dear is aan de andere zijde ook een artgstig
sluiten van de oogen voor hat licht, dat werkelijk nit hat
Oosten is opgegaan. Men is bevreesd den kostelijken
schat van den ouden Bijbel to verliezen . Zijn oorspronkelijkheid, zijn inspiratie, dat alles aeht men verloren, ale
hat wear zou blijken, dat zooveel stof der bijbelsche Titteratuur uit Babel ontleend zou zijn . 1k versta de vrees, maar
ik begrijp niece van de waarheidsliefde, die toch ook daze
mannen beet to bezielen . Men erkenne toch de feiten,
men sluice toch bet licht niet af, dat men zelf j ubelend
heeft begroet, toen men meende, dat bet de oude besehouwingen zou bevestigen .
1) Das Alte Testament and die Ausgrabungen, 1903, S . 26 .
2) Aegypten and die Bibel, 1903 .
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Teen, goed bezien, verliest de Bijbel zijn oorspronkelijkheid niet, evenmin als de Grieksche kunst niet oorspronkelijk zou zjn, omdat men flu weet, dat zij ten leste
in haar oudsten vorm nit Azie afkomstig is . Van Shakespeare lean men aantoonen, dat hij zijn stof zeer dikwijls
van elders ontleend heeft . Is deze dichter daarom niet
oorspronkelijk? Staat het merle van zijn persoon niet op
al zijn werken P
Welnu, zoo is het ook met onzen Bijbel . Het moge
enkelen Assyriologen in de vreugde hunner ontdekkingen
en in de oversehatting hunner betrekkelijk j onge wetenschap ontgaan - maar het Oude Testament staat oneindig
hooger dan de Babylonisehe litteratuur . Dat hoogere ligt
niet op het gebied der beschaving, daarin zijn Babel en
ook Egypte verre boven Israel verheven, maar dat hoogere
zoeken wij in zijn godsclienst . Heeft men in Babel - naar
het aloude verhaal (Gen . 11) - een toren willen bouwen,
die tot in den hemel zou doordringen, in Israel heeft de
hemel zich geneigd tot de menschheid . Elk yolk heeft zijn
eigen sfeer gehad, zijn eigen beteekenis voor de gesehiedenis
der menschheid . tit Babel de besehaving, uit Griekenland
de kunst, uit Rome het recht, nit Israel de openbaring .
Groningefl, Juni 1903 .

TOCH HAARLEM?
DOOR

Dr . H. BRUGMANS .

Bovenstaand opschrift is een gewilde herinnering aan
den titel van hat terecht door een ieder geroemde opstel,
waarin F r u i n in 1888 den toenmaligen stand van hat oude,
maar destijds wear druk besproken vraagstuk van de uitvinding der boekdrukkunst op de hem eigen heldere wijze
uiteenzette 1). Mainz of Haarlem was de vraag, die hij stelde,
met terzjdeste11ing van een andere, eveneens veal omstreden
kwestie, wien van de oudste Mainzer drukkers, G u t e n b e r g,
F U st of S c h offer de ear der uitvinding toekwam . Zijn
eindconclusie was destijcls : , .Mochten ooit - wat niet volstrekt onmogelijk is - nieuwe bescheiden nit archieven of
bibliotheken aan den dag komen, wier gewicht de schaal
naar onze zijde deed overslaan, dan zouden wj hat recht
om van gevoelen to veranderen geenszins hebben verbeurd
door thans onbewimpeld to erkennen, dat de kans vooralsnog veal gunstiger staat voor Mainz dan voor Haarlem ."
Zoo was de stand van zaken in 1888 . Wat er na dien
in de volgende j aren aan hat licht kwam, veranderde daaraan
weinig, zooals ook door F r u i n in eenige kleine opstellen
is bewezen .
Ret onderwerp bleef hem interesseeren ;
telkens kwam hij er op terug, eerst om aan to toonen, dat er
van eon drukkerij to Avignon in 1444, due voor Gutenberg,
1) Gids, 1888, I, 49 vig ., thane herdrukt in Verspreide geschriften,
I, 163 vig.
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zij niet den ouden Lauren s Jan s z . meat de j ongen Lauren s
J an s z . C o st e r moat bedoelen 2) . In Been van beide artikelen
blijkt zijn meaning omtrent hat oude vraagstuk to zijn veranderd . Maar wat zou hij thans gezegd hebben, nu de
aanspraken van Haarlem worden verdedigd op een zoo
wetensehappelijke en tevens zoo scherpzinnige wijze als tot
dusverre nog zelden is geschied . Inderdaad zeggen wij niet
to veal van hat boekje, waarin Mr . C h. E n s c h e d e een
technisch onderzoek near de uitvinding der boekdrukkunst
heeft ingesteld 3) . De titel zegt reeds, wear hat hier om to
doen is . Hoe vreemd hat ook moge schijnen, zoo goe1. als nooit
zijn in daze zoo dikwijls van ells zijden bekeken vraag de technici aan hat woord geweest . Men heeft hat blijkbaar
zelden noodig geacht hen near hun toch zoo waardevolle
meaning to vragen . Hat is alsof men bij de reparatie van
een horloge iedereen raadpleegde, behalve joist den horlogemaker . F ruin had dat blijkbaar al gevoeM, toen hij reeds
in 1869 schreef : ,,Naar mijn oordeel zijn hat de oude gedenkstukken der drukkunst, die den strijd tusschen Haarlem
en Mainz moeten beslissen . De berichten en uitspraken der
kronijken komen slechts in de tweeds pleats in aanmerking" 4) .
Maar vermoedelijk dacht hij hier ineer aan bibliographisch
dan aan zuiver technisch onderzoek . En nu moge hat vreemd
klinken, de meeste bibliografen, die zich met dit vraagstuk
hebben bezig gehouden, hebben zich geen heldere voorstelling
gemaakt van de wijze, waarop in de vijftiende eeuw wend
gedrukt . Zij hebben steeds boeken met elkander vergeleken,
maar zich nooit de vraag gesteM, hoe daze boeken tot stand
kwamen . Nu is dit vraagstuk buitengewoon moeilijk . Een
1) Een nieuwe mededinger van Gutenberg, Gids, 1890, III, 342 vig .,
thans herdrukt in verspreide gesohr ., 1, 210 vig .
2) De uitvinder der boekdrukkunst nog sans op hat tapijt, Gids 1897,
II, 352 vig ., thans herdrukt in Verspr . Gesohr., I 220 vig .
3) 0 h. E n s o h e d O . Teohnisoh onderzoek near de uitvinding van de
boekdrukkunst . Haarlem, 1901 . 8° .
4) Nay. XIX, Nieuwe Serie, II, 1, thans herdrukt in Verspr . Gescbr,
I, 208 vlg.
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niet overgeleverd ; de oudste, die wij kunnen bestudeeren
en waardoor wij ons vertrouwd kunnen makers met de
techniek van hat yak, is die van P 1 a n t ij n en zijn opvolgers
in hat Museum P 1 a n t ij n-M o r e t u s to Antwerpen . Maar
P 1 a n t ij n vertegenwoordigt zijn yak ale hat reeds in hoogen
bloei staat ; hat is ons j uist to doen om de onvoiprezen kunst
in hear win dselen, hear incunabula . Zoo ken men alleen door
een zeer nauwkeurige bestudeering van de oudste boeken
zeif zich ecu meening vormen over de techniek van
lettergieten, letterzetten en drukken ; alleen hat scherpe oog
van den vakman onderscheidt her geg evens, waaruit hij ken
besluiten tot de wijze, waarop hat bock is gedrukt . FEet is
niet vreemd, dat de meeste bibliografen niet zoover zijn
gegaan ; het onderzoek, de rang schikking, de attributie der
incunabelen zeif vroegen hun geheele aandacht . Wear de vraag,
wear en door wien een boek is gedrukt, reeds niet zelden
een moeizaam en langdurig onderzoek vereischt, dear is h .et
to begrijpen, dat de vraag, op welke wijze hat was gedrukt,
op den achtergrond bleef. Wij danken hat ears Mr . En s cli e d e,
dat mast de historische en bibliographische zijde van hat
vraagstnk thane ook de zuiver lechnische kant in studie is
genomen . Maar dat niet alleen . Dc kwestie van de uitvinding
van de boekdrukkunst is door zijn technisch onderzoek ecu
geheel andere phase ingetreden . Om liet kort to zeggen,
de aanspraken van Haarlem worden door zijn bondig betoog
zeer belangrijk versterkt, zoo belangrijk, dat voor ons thaws
niet meer de vraag is : Mainz of Haarlem, met den klemtoon op de aerate stad, maar dat wij, niet zonder eenige
verwondering ons afvragen : toch Raarlem?
Hat ken miju bedoeling niet zijn om hat geheele
vraagstuk opnieuw in zijn geheel to behandelen en evenmin
om near aanleiding van hat bock van Mr . E n s c h e d
zelfstandig een onderzoek daarnaar in to stellen . 1k wensch
sleclits den stand van taken, zooals zij zich heeft ontwikkeldd
door en na hat verschijn en van Mr. E n s c h e d ' s geschrift,
to ontvouwen en near aanleiding daarvan eenige opmerkingeu
to makers .
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Laat ons zien, hoe de zaak er voor stood, voordat
Mr . E n s c h e d e zijn technisch onderzoek instelde . Waarop
berustten de aanspraken van llaarlem op hot recht zich de
bakermat der boekdrukkunst to mogen noemen P De Spaarnestad beriep zich op tweeorlei, vooreerst op de door eenige
bewijzen gestaafde plaatseiijke overievering, ten andere op
hot getuigenis van Ui rich Z eli in de Keuische kroniek
van 1499 . Hoewei 'ruin deze punters uitvoerig heeft
uiteengezet, zal hot noodig ziju ze hier ter inleiding nog
eons korteiijk to bespreken . De eerste, die de Haarlemsche
overievering vermeldt, is de welbekende C o o r n h e r t, die
in 1561 in de opdracht zijner vertaiing van Cicero's
Officia aan de regeering van Haarlem deze stall de geboorteplaats der boekdrukkunst noemt . Hij deelt er evenwei
niet veel van mode, zeUs niet den naam van den nitvinder, maar verwijst naar hot boek van zijn compagnon,
den uitgever J an v a n Z u r e n, die de geschiedenis der
uitvinding wilds schrijven . Van dit op touw gezette boek
is echter slechts hot begin, de titel en de opdracht gereed
gekomen ; zij zijn ons door S c r i v e r i u s in zija Laure-craps
voor Laurens Cosier bewaard . Ook van Zuren noemt
den naam van den uitvinder niet ; en evenmin de derde,
die de traditie vermelcit, Gui c ci a r din i, die evenwei
moor twijfei dap geloof verraadt aan hot hem to Haariem
gedane verhaal . Dat alies zou vermoedeiijk weinig de aandacht hebben getrokken, zoo de overlevering Been vleesch
en blood had gekregen door den geieerden II a d r i a n u s
J u n in s . Hij nam in zijn Batavia, die hij tusschen 1566
en 1570 schreef, eon uitvoerig verhaai op, hoe de edele
kunst van boekdrukken voor 128 jaren to llaariem was
uitgevonden door L a u r e n s J a n s z . C o st e r. Rot verhaal
van Jun i u s, dat in 1588 word gedrukt, is de grondsiag
geworden voor alle verdere redaction van de legends .
S c r i v e r i u s nam haar in zijn Laure-craps op ; de room
van Raarlem en van C o st e r was gevestigd . In Nederiand
geloofde weidra iedereen aan de nationals uitvinding . In ..
de achttiende eeuw word zij door prachtwerken als dat van
M e e r m an gestaafd . In de negentiende eeuw kwamen

--- 109 --ijverige archiefonderzoekingen, to Haarlem en elders door
H o n i n g, d e V r i e s en anderen ingesteld, de traditie als
onomstootelijk bewijzen . In 1823 werd het vierde eeuwfeest der uitvinding plechtig herdacht . In 1856 werd het
standbeeld, dat n .og op de Groote Markt to Haarlem staat,
feestelijk onthuld.
De legende was historie geworden .
Maar toen kwam eensklaps de groote spelbreker uit zijn
hoek to voorschijn schieten ; v a n d e r L i n d e zond in . 1870
zijn 005 t e r-legende in het licht . wel bestreed H e s s e 1 s hem
op menig punt afdoende, maar toch scheen near het oordeel
der deskundig en,
wij noemen C a m p b e 11 en F ruin
de zaak voor Haarlemm verloren . Totdat Mr. E n s c h e d 6
dock keeren wij eerst tot de bron der traditie terug .
Eerlij k g ezegd, op zich zelf beteekent die traditie niet
veel . Dat vier auteurs hear vermelden, bewijst niets . voor
eerst vertegenwoordigen C o o r n h e r t en van Z u r e n
slechts hen lezing ; van hen had vermoedelijk G u i c c i a rdin i het verhaal. Naast hun eenvoudige lezing staat het
zeer uitvoerig e verhaal van J u n i u s . Ziehier in het kort,
wet hij m .ededeelt, voor 128 jaren heeft in een thorns nog
bekend huffs op de Markt to Haarlem L a u r e n s J a n s z .
C o s t e r gewoond, wien de hem later ontuomen eer van de
uitvinding der boekdrukkunst toekomt . Hij begon in den
Hoist letters nit beukenschors to snijden, die hij zegelsgewijs op papier drukte voor de kinderen vann zijn schoonzoon . Later begon hij grootere din .gen en bedacht met
zijn schoonzoon T h o mm a s P i e t e r s z, een dikker en taaier
inlet, omdat hij zag, dat de gewone inlet vloeide en kladde,
waarmede hij ook geheele tafels en vormen met bijgevoegde
letters drukte . Proeven van zulke drukken, slechts aan
66n zijde bedrukt, had Jun ins gezien : een Nederlandsche
8piegel onzer Behoudenis. Ook werden de bladen, aan 66n
zijde bedrukt, tegen elkander aan geplakt . Daarna heeft
hij de lettervormen in lood veranderd en deze weder in
tin ; er zijn nog nit deze letters gegoten wijnkannen in
huffs to zien, wear zijn naneef G e r a r d T h oCoste
m a s z . heeft gewoond en eenige jaren geleden is gestorven .
De kunst werd bekend ; C o s t e r kreeg bestellingen, zoodat
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hij genoodzaakt was knechts in dienst to nemen . Onder
hen is een zekere J a n geweest, near J u n i u s vermoedt,
F a u s t genaamd, die van zijn meester de kunst afzag en
in een Kerstnacht al bet lettertuig en gereedschap heeft
gestolen en gevlucht is near Amsterdam, daarna near Keulen
en ten siotte near Mainz, wear hij een drukkerij opzette .
In 1442 is dear den ook met dezelfde letters, waarmede
C o s t e r to Haarlem had gedrukt, uitgekomen .Alexandra
Galli Doctrinale met Petri Hispani Tractatus . Jun i u s
zegt dit verhaal to hebben van oude en geloofwaardige
lieden ; zoo had de schoolmeester N i c ol a a s U a a 1 hem
dikwijls medegedeeld, dat een zekere Co r n e 1 is, een bookbinder, die in C o s t e r' s winkel knecht was gewoest, hem
aldus de geheele gesehiedenis had verteld en den bij bet
verhaal van den diefstal in tranen placht uit to barsten
en den eerloozen scheim ter belle vervloekte en de nachten
verdoemde, dat hij met dozen schavuit in een slaapkamer
had doorgebracht . U a a 1' s verhaal stemde overeen met do,
woorden van burgem eester Q u i r i n u s T a 1 e si u s, die bet
eveneens dikwijls nit den mond van den bookbinder
had gehoord .
flit verhaal is vol onmogelijkheden en tegenstrijdigheclen. Pat iemand uit beukenschors letters snijdt en die
tot vormaak van kinderen afdrukt, is denkbaar . Maar
onmogelijk is hot met zulke houten letters een geheel book
to drukken ; do techniek van toen en nog lang daarna kon
ze onmogelijk zoo stevig aanoenvoegen, als voor hot drukken
noodig is. Hot voorbeeld van Jun in s is den ook ongelukkig
gekozen ; wear hij spreekt van hot drukken van geheele tafelen
en vormen met bijgevoegde letters hoeft hij vormoedelijk
eon snort blokdruk op hot oog ; do prent met eon weinig tekst
word in bout gesnoden en daarvan afgedrukt ; maar dit procd
was misschien C o s t e r onbokend en heoft niots met typographic to maken . Zulk eon blokbook is do door J u n ins
genoemde Spiegel dor Behoudenis, hoewel moot worden
orkond, dat or ook nog typographische drukkon van dit
book bostaan . Pat C o s to r daarna do letters in lood ken
hebben veranderd, is onmogelijk ; do looden letter staat
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in geen verband met den hoii€en blokdruk . Maar bepaald
dwaas is hot, dat 005 t e r later hot juiste proced6 weer
zou hebben verlaten en de letters van tin zou hebben vervaardigd . Niemand heeft ooit van tinnen letters gehoord ;
vermoedelijk hebben alleen de tinnen schenkkannen, die
men hem toonde, J u n i u s op hot denkbeeid gebraeht van
tinnen letters to spreken . Maar dit verhaal van de kanilen
is bovendien volkomen in strijd met wat er volgt . De
letters, waarnit doze kannen zijn gegoten, zijn zeer merkwaardig ; zij zijn tevens door een ontrouwen kriecht uit
Haarlem gostolen en naar Mainz overgebracht . Hot verhaal
van dezen diefstal is nog onwaarschijnlijker, als men bedenkt,
dat de dief J an F a u st heotto en this door J u n i u s
wordt vereenzolvigd met F u s t van Mainz, in do Seschiedenis
van do uitvinding der bookdrukkunst welbekend, maar die
ongelukkig voor J ii n i ii s, geen drukkor, maar do geldschieter van u t e n b e r g en de schoonvader van P e t e r
S c h 6 ffe r was . In 1442 is dan ook niet to Mainz gedrukt ;
de eerste gedrukto boeken waxen ook niot de door J u n i u s
genoemde .
Wij hebbon slechts do belangrijksto fouten in J u n in s'
verhaal genoteerd . V a n d e r L i n d e en na hem F r u i n
hebben dan ook de onbetrouwbaarheid ervan aaugetoond,
maar zijn toch tot verschillende conclusion gekomen .
Torwiji do eerste hot geheele verhaal als dwaas gefabel
verwerpt, meent Fruin or eon kern van waarhoid in to kunnon
vinden . Die kern kan men dan ook mooilijk verwijderen .
Vat J u n i u s ook mag hebben gefantaseerd, hot feit, dat
er in do vijftiende eeuw to Haarlem eon IL a u r e n z J a n s z
C o s t e r hooft gewoond, die do schoonvader was van
T ho m a s P i e t e r s z ., staat vast . Het is de vordienste der
,,Costerianen" - om dit woord van v a ii d e r L i n d e over
to nemen - dat zij door ijverig onderzoek in do Haarlemsche
archieven dit feit bovon alien twijfel hebben verheven .
Ongelukkig komen wij met dozen L a u r e n s J a n z .
C o s te r niet veel verder . Ziehier, wat men van. hem weet .
Bij bezat van 1436 tot 1483 een stool in hot Kerstmisgild
to Haarlein . Van 1441 tot 1483 betaalt hij daar koren-

1 1 2 -accijns . In 1483 betaalt hij daar exuegeld en moot dus de
stall hebben verlaten. Verder is het gebleken, dat hij van
1436 tot omstreeks 1451 winkelier in olio en kaarsen was
en daarna tot 1455 wijnhandelaar en herbergier, terwijl hij ook
aan de stall leverde. Welk beroep hij van 1455 tot 1483
heeft uitgeoefend, is onbekend .
Over dozen eerzamen olio-, kaarsen-, later wijnhandelaar
heeft van d e r L i n d e de fiolen van zijn smaad en boon
uitgestort. De uitvinder der boekdrukkunst verkocht dus
olio, kaarsen en wijn en misschien wel „kool" bovendien .
Maar doze spot is onverdiend . Hot ligt toch voor de hand,
dat hot veel onwaarschijnlij ker is, dat eon legende zich
vastknoopt aan iemand, die daarvoor uiterlijk niet de minste
houvast aanbiedt, dan aan eon ander, die daarvoor eenige
eigenaardige eigenschappen bezit . M . a . w . bet is onbegrijpelijk, dat Haarlem de traditie van de uitvinding der boekdrukkunst toeschreef aan eon man, wien.s beroep eon geheel
ander was dan dat van drukker, zoo daarvoor tenminste
niet eenige grond was goweest . De traditie wint aan geloofwaardigheid, n .aa,rmate zij oppervlakkig gezien minder aannemelijk schijnt.
Maar daarmede is ook alles gezegd .
Bewezen is or nog mots. Kenden Wij 005 t e r b .v . als
goudsmid of beoefenaar van eon ander technisch yak, or
zou ten minste iets gewonnen zijn . Hot is waar, wanneer
Wij mogen aannemen, dat C o s t e r do door hem geleverde
kaarsen zelf ook goot, dan is hem de praktijk van hot
gieten bekend geweest en wordt bet m .ogelij k in hem eonn
lettergieter to zien . Maar er zijnu grooter bezwaren tegen
hem in to brengen dan zijn olio-,, kaarsen- en Wijnnering.
Is hot verhaal van Jun i u s in zijn hoofdtrekken juist, dam
moot de uitvinding der boekdrukkunst hebbenn plants gehad
voor 14451), toen to Mainz de uitoefening der nieuwe kunst
begon . Maar hoe oud Wij C o s t e r s leeftijd ook stellen,
hot zal wel onmogelijk zijn hem voor 1445 met zijn kleinkindaren in den Haarlemmerhout to latonn spelen en voor
1) Door de jongste onderzoekingen van dr . Z e d 1 e r is gebleken, dab
de oudste Mainzer drukken omstreeks 1445 moeten zijn tot stand gekomen .
Daarover beneden moor.
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hen uit beukenschors letters to laten snijden. Wanneer
o o s t e r geboren is, is ons onbekend . Maar een man, die
in 1483 Haarlem metterwoon verlaat, ken men toch dan
op niet veal ouder stellen dan ongeveer 75 jeer . Hij is dan
omstreeks 1410 geboren, bezet in 1436 den hem toekomenden
stoel in hat kerkgild, was van 1436 tot 1451 koopman in
olie en kaarsen, vervolgens tot 1455 wijnhandelaar . Op deze
wijze sluit alles als een bus . Nu is hat toch onmogelijk
aan to nemen, dat een man, die omstreeks 1410 is geboren,
in 1440 al kleinkinderen heeft gehad ; wanneer men er op
wijst, dat er geen sprake is van zijn eigen kleinkinderen,
maar van de kinderen van zijn schoonzoon, die dus geen
kinderen van zijn dochter behoeven to zijn, dan moat
Oos t e r zijn dochter toch wel buitengewoon vroeg hebben
uitgehuwelijkt . Stel, dat Coster op zijn twintigste jeer een
dochter had, dan moat deze och tien j aar daarna met een
weduwnaar met kinderen zijn gehuwd . Dat alles is moeilijk
aan to nemen .
De font ligt echter elders. Zie ik goad, dat zijn er hier
twee overleveringen met elkander verbonden, of liever een
overlevering en een historisch fait . De overlevering is 00 st e r s
uitvinding to Haarlem ; hat historische fait is de aerate toepassing der drukkunsb to Mainz . Bij Jun ins zijn beide geheel
door elkander gemengd ; maar hat ligt voor de hand,
dat wij aan beide historisch niet dezelfde waarde mogen
toekennen . Te Haarlem moat reeds in de lSde eeuw de traditie
hebben bestaan, dat door 00 st e r de boekdrukkunst was
uitgevonden. Maar van Mainz kon men dear toch van oudsher bezwaarlijk iets weten . Eerst later, toen iedereen de
nieuwe uitvinding nit Duitschland leerde kennen, moat zij
to Haarlem met de dear bestaande traditie zijn gecombineerd .
Zoo ontstond hat verhaal van den diefstal . En hat verhaal van
den ouden 00 r n e 1 is dan P zal men vragen . Wij vragen
op onze beurt : is er nog nooit een oud man betrapt op
een onbewust voorgedragen onjuiste voorstelling van lang verviogen gebeurtenissen a Ook in hat hoofd van 0 or n e 1 is moest
de Haarlemsche traditie met de uitvinding to Mainz worden
gecombineerd : welliclit is er bij 00 st e r to eeniger tijd een
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ontrouwe
dienstknecht weggeloopen, dien men later
kon houden voor den overbrenger der kostbare kunst naar
Duitschland .
Wanneer wij dus nit de Haarlemsche traditie alles
elimineeren, wat in verband staat met Mainz, dan blijft er
niet veal anders over, dan dat in een niet nader aan to
geven tijd een zekere La u r e n s Jan s z . 0 os t e r, wiens
bestaan tusschen 1436 en 1483 historisch vaststaat, to Haarlem
de kunst van hat gieten van looden letters heeft uitgevonden . Wij zouden willen vragen : is dat iets onmogelijks P
Zeker niet . Wij zullen bier niet herhalen, wat F r u i n in
het midden heeft gebracht over de factoren, die voor bet
welsiagen van een uitvinding noodzakelijk ziju . Hij onderscheidt de vruchtbare gedachte, de technische bekwaamheid
om daze to verwezenlijken en ten slotte de behoefte der
maatsehappij aan haar voortbrengsels . Men kan net F r u I n
over hot belang dezer factoren versehillen en b .v. bezwaar
waken tegen zijn opmerking, dat een uitvinding steeds gedaan wordt, zoodra de economische noodzakelijkheid of,
zooals hij bet noemt, de volheid des tijds daar is . Maar
afgezien daarvan, zal niemand toch ontkennen, dat voor eon
uitvinding steeds een vruchtbare gedachte, maar bovenal
en vooral in dit geval, de technische bekwaamheid om ze
to verwezenlijken beslist noodig zijn . Beide treIfen wij b .v .
bij U ut en b erg en in nog hooger mate bij S oh o f f e r aan.
Er is bovendien nog iets anders, waarop de aandacht moat
worden gevestigd . Niet alleen op den man, maar ook op bet
milieu komt hot aan . Gut e n b erg leefde in een wetenschappelijk en technisch hoog ontwikkeld milieu . In de talrijke oude
steden aan den Boven-Rijn bloeide in de vijftiende eeuw een
hooge geestesbeschaving ; daar traden inderdaad geestelijke
behoeften aan den dag, waaraan door de uitvinding der
boekdrukkunst ward voldaan . In bet breede, vruchtbare,
lachende Rijndal had zich sedert de vroegste Middeleeuwen
eon eigenaardige, hooge beschaving ontwikkeld, die zich
onder allerlei lotgevallen door de eeuwen been had weten
to handhaven . Tiier lag worms, door de traditie der Bourgondiers gewijd, waar do Duitsehe Keizers zoo dikwijls
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resideerden en waar eenige der besten van hen hun grafstede hebben gevonden . Daar vond men hat aloude Mainz,
den zetel van Bonifacius, de geestelijke hoofdstad van een
groot gedeelte van hat Duitsche rijk, waar reeds K a r e 1 de
Groote en "a hem zoo menig Keizer gaarne vertoefde . Te
Mainz had F r e d e r i k B a r b a r o s s a op Pinksteren 1184
thjn wereldberoemden hofdag gehouden, de apotheose van
hat Duitsche Keizerschap, waarvan men nog eeuwen lang
zou blijven spreken . De steden aan den IRijn, machtige middelpunten van handel, nijverheid en verkeer, hadden den Keizer
steeds gesteund in zijn strijd met zijn bestrijders, de rijksvorsten,
buitenlandsche vijanden, bovenal den Pans . En zij waren er
wel bij gevaren ; privilegien hat een na hat antler wares hun
ten deel gevalien ; ten slotte hadden zij zich geemancipeerd
van hun vorsten en wares zoo goad als onafhankelijke Rijkssteden geworden, die zichzelf bestuurden en tot onderlinge
bescherming under den schuts des Keizers verbonden sloten.
Materieel hebben daze Rijnsteden zeer gefloreerd ; her voor
hat eerst misschien in Duitsehiand had de overgang van
Iaet oude betaalmiddel tot hat nieuwe, van de naturalia tot
hat geld plants . Reeds in de dertiende eeuw had zich hier
in de steden een beschavirig en welvaart gevestigd, waarvan
daze uiterlijk nog de spores hebben bewaard in hun kathedralen, hun stadhuizen en hun aanleg . Rat is waar, deze nitnemende bloei was niet bestendig, Na den ondergang van
de oude Duitsche Keizersmacht wareu de steden overgeleverd
aan de heerschzucht van de geestelijke en wereldlijke vorsten,
die hen hoe langer hoe meer in hun ontwikkeling beengden
en ten slotte veelal bij hun gebied inlijfden . Bovendien
warden de steden inwendig geteisterd door hevige burgerwisten ; ook hier kwam de burgerij en hat lagere yolk
in verzet tegen hat aristocratische stadsbestuur ; ook hier
kostte de overwinning der gilden behalve veal bloed ook
weal welvaart . Voegen wij daarbij de aanhoudende oorlogen,
die Duitschland in de vijftiende eeuw teisterden, de bijna
periodiek terugkeerende groote branden en besmettelijke
ziekten, waarvan de steden hat slachtoffer wares, dan
vervult hat ons met verbazing, wanneer wij bemerken, dat
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trots alles de oude steden aan de Rijn hun hooge positie
hebben kunnen handhaven. Met verbazing, neen met
bewondering voor de krachtige bevolking vervult het ores,
wanneer wij zien, dat niettegenstaande het dalen van de
welvaart zich hier aan den Rijn toch een hooge beschaving,
waarvan men de wedergade bijna nergens in Duitschland
vond, niet alleen kon handhaven maar ook ontwikkelen .
Konden steden als Straatsburg, Worms en Mainz reeds op
het einde der 14d1 eeuw zich nauwelijks in macht en rijkdom
meten met Tflm, Augsburg en Neurenberg, zij bleven toch
haar heerlijk verleden waardig en getrouw . Een samen
smelting van adel en burgerij had hier plants, die beide ten
goede kwam . Ret nog steeds toenemende verkeer bevorderde
de ontwikkeling der stedelingen ; in breede kringen der
bevolking waren lezen en schrijven zeer gewone kundigheden .
De algemeene beschaving nam daardoor hand over hand
toe ; zij ream welhaast onder den invloed van het in den
loop der vijftiende eeuw nit Italie in Duitsehiand ingevoerde
Humanisme een zuiver wereldlijk karakter aan . Lezen en
schrijven golden hier voor den onontbeerlij ken grondslag
van de opvoeding van zoo goed als iedereen . Ret lezen
bracht ontwikkeling ; de ontwikkeling verfijnde tevens den
kunstsmaak der bevolking . Wel bracht de kunst geen
indrukwekkende Gotische kathedralen meer voort ; maar in
overeenstemmiiig met den meer democratischen en individualistischen tijd, die onder het teeken van de Renaissance
stored, werd zij als zoogenaamde kleine kunst meer gericht
op de persoonlijke behoeften van de nijvere burgerij, die
vooral bevrediging zocht voor haar dorst naar kennis, sours
zelfs naar nuchtere, exacte kennis . De tijden der mystiek
waren lang voorbij ; van minnezang was geen sprake meer.
Volksontwikkeling was evenals in de even materialistische
negentiende eeuw ook in de vijftiende het devies . Daaraan
kwamen ook de kunstenaars tegemoet. Er waren nog
uitnemende schilders . Maar veel hooger bloeide de reproduceerende kunst ; gravure en iioutsnede waren populair ; de
beeldende kunst was zuiver kunstindustrie, verbruikskunst .
Van geringe beteekenis was zij echter niet . De Zuid-

Duitsche zwaardvegers en goudsmeden waren de room van
Europe . Mainz - om joist deze stall to noemen
had
in 1475, dus na de plundering van 1462, nog 29 goudsmeden tegen Neurenberg slechts 16 . Van deze goudsmeden
waren ook veleit graveurs . Ook kopergieters, houtsnijders,
beeldhouwers en bouwmeesters telde men bij menigte .
Technisch was men hoog ontwikkeld . lEer aan den Rijn
werden kanonnen gegoten, vestingen aangelegd, hydraulische
werken uitgevoerd, schepen gebouwd . Ret was een tijd
van rusteloos workers, van koortsachtig zoeken en - sours
ook van succesvol vinden . Een van deze gelukkige winders
was Johan Gutenberg van Mainz 1) .
Tegenover dit milieu, waarin een zeer bekwaam
technicus als G u t e n b e r g als van zelf zijn pleats vindt,
steekt Raarlem sel wet armelijk af. Wij weten niet veel
van hot Haarlem der vijftiende eeuw, waarin 005 t e r heeft
geleefd . Een geschiedenis der stall in de Middeleeuwen,
zooals prof. B 1 ok die ons schonk van Leiden, bezitten wij
van de Spaarnestad niet . Ret op breeds schaal opgezette
book van .A.11 a n geeft zeer wool, maar toch lang niet genoeg . In conceptie gelijk ears een achttiende-eenwsche
stadbeschrijving, geeft .A.11 an antwoord op tal van vragen,
die de Haarlemmer van dozen tijd near tal van uiterlijke
resten van hot verleden zijner stall ken stellen, maar van
do innerlijke geschiedenis krijgt men slechts nu en dan bij
toeval iets to Zion . Do andere stadbeschrijvers geven evenmm
wet wij zoeken .
Oudenhoven, Schrevelius,
Ampzing, van Oosten de Bruyn, Koning, zij zijn
in menig opzicht kostbaar, maar bevredigen doers zij ons
verlangen niet . Laat ons evenwel trachten een pear lijnen
aan to geven . Haarlem was in de vijftiende eenw een stall
van minder den 20 .000 inwoners 2) . Van ouds eon grafelijke
residentie - nog zetelt Haarlems Read in hot oude graven1) Zie verder bierover H art wig, Zur Einfuhrung, in bet beneden to
noemen Festschrift (Mainz, 1900) .
2) Haarlem telde in 1514 10 .000 coinmunicanten, due ongeveer 20 .000
inwoners . B lo k, Een Hollaudsohe stall under de Bourg . Oost, heersohappij,
blz . 2.
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kasteel - was het onder den schuts der Hollandsche graven
opgebloeid . Van koning Will em had het in 1245 zijn
stadsrechten verkregen. Het was na Dordrecht de eerste
stall van Holland . Oorspronkelijk aan het Spaarne gelegen,
breidde het zich in de veertiende eeuw ook aan den rechteroever van de rivier uit . Nog in de vijftiende eeuw werd
de stall steeds uitgelegd : then werden de Schalkwijksche
en de Sparewouder - thans Amsterdamsche - poort
gebouwd . Gelijk in zoo menige Hollandsche stall bloeide
ook in Haarlem de lakenindustrie ; daarnevens was van
hulls de bierbrouwerij de hoofdnering der burgerij . Haarlem
was daardoor in het begin der vijftiende eeuw de rijkste
stall van Holland ; in een belle van 30 .000 schilden, in
1426 door Phil i ps van B .o u r go n di e uitgeschreven,
was Haarlem aangeslagen voor 5000, hooger dan een der
andere Hollandsche steden . Maar deze hooge bloei was
niet bestenclig . Juist in den tijd, dat Co st e r daar leefde,
ondervond Haarlem een gevoeligen tegenspoed . In een
handvest van Maximiliaan en Maria van 1479 wordt
aan de stall een voorrecht gegeven ,,om haerre armoede
wille, ende dat 't eene stede is in 't landt gelegen ende
sonder weynich neringhe of luttel." Van waar deze achteruitgang P Haarlem had zwaar geleden in de 15 ie eeuw.
In 1426 werd de stall belegerd door vrouw J a c o b a .
Maar erger rampen kwamen . In 1444 teisterde een geweldig
oproer de stall ; de druk der hooge accijnsen werd het lagere
yolk to zwaar ; er vielen dooden en gewonden . Eerst de
tusschenkomst van P h iii ps v a n Bo u r go n d i e zelf kon
de onrust doers bedaren ; maar zwaar boette de stall ;
honderden burgers worden verbannen ; hooge heftingen
moesten worden opgebracht . Ook later werd het niet beter ;
de lasten werden zwaarder en de inkomsten geringer . Vooral
onder K a r e 1 d e n S to u t e moest het verarmde Haarlem
zware beden opbrengen . Maar nog erger werd het na diens
flood . De hernieuwde Hoeksche en Kabeljauwsche twisters
brachten Haarlem nog grooter schade ; het Haas- en Brood..
yolk deed in 1492 het overige . veer volgde boete en
straf voor de ongelukkige stall. ; de financier geraakten nog
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meer in de war ; hat bankroet volgde ; Haarlem kwam
onder Ben soort curateele der landsregeering to staan .
Men is geneigd to vragen : wear is in dit milieu pleats
voor den uitvinder der boekdrukkunst? Want een uitvindin g
most, wil zij slagen, niet alleen aan de behoefte -clan hear
tijd voldoen, maar ook, vooral in vroeg ere dagen van
gebrek ig verke r, op de pleats zelve Ben gunstigen voedings-m bodem vinden
. wear was to Haarlem zulk Ben voedingsbodem P Het is wear, in de vijftiende eenw gaf de stad
een voorbeeld van hear kunnen en durven door Ben grootsehe
verbouwing van hear St .-Bavo to beginners, maar tevens
van hear zwakheid en gebrek aan doorzettingsvermogen door
die verbouwing mist to voltooien . En wet geeft Haarlem
verder op geestelijk gebied to aanschouwen P Wil men er
op wijzen, dat mast de oucle kloosters der Dominicanen,
der Karmelieten en der Johannieters in de vijftiende
eeuw niet minder dan achttien nieuwe conventen in en
oin Haarlem warden gesticht, den ken dat alleen dienen om to
cOnstateeren, dat ook Haarlem deelde in de geestelijke
beweging, die destijds de Nederlanden doortrok en die aan
den semen kant tot de opriebting van Fraterhuizen en van
Windesbeimsebe kloosters, aan den anderen kant tot Ben
zeer belangrijke vermeerdering van hat getal der conventen
der Tertiarissen heeft geleid. Maar leiding gaf Haarlem
op dat gebied toch nooit . Wanneer de Haarlemsche traditie
onbekend was en alleen hat fait vaststond, dat de boekdrnkkunst in de vijftiende eeuw in Noord-Nederland was nitgevonden, den zou men, near de pleats der nitvinding
zoekende, toch vermoedelijk nooit aan Haarlem denken .
Men zou den eerder op bet denkbeeld komen om Utrecht,
nog altijd de geestelijke hoofdstad van daze streken, voor
de plants to houden, wear bet Beret in Nederland is gedrnkt .
Aan Utrecht dachten den ook C a in p b e 11 en andere
bibliografen van naam . Of nog liever zou men willen
zoeken in de Oostelijke gewesten van ons land, wear de
moderns devotie was ontstaan en wear zij bet middelpunt
was geworden van Ben opgewekt geestelijk, vooral mystiek
levers., dat zijn citing vond in de Fraterbuizen en in de
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Windesheimsehe kloostervereeniging . Dear, in Deventer, in
ZwoIle of in een andere stad in die streken, zou men den
voedingsbodem voor zulk een uitvinding kunnen vinden .
Maar de gedachte ears Haarlem zou vermoedelijk bij niemand
opkomen .
Toch - om tot ors uitgangspunt terng to keeren maakt alleen Haarlem aanspraak op de eer der groote
uitvinding . Die traditie is nioeilijk wag to cijferen . wet
er precies is gebeurd, wat C o st e r eigenlijk heeft gedaan,
zal wel nooit meer zijn op to diepen ; in hot struweel,
waarmede J u n i u s en zijn voorgangers C o s t e r' 5 nagedachtenis hebben omgeven, is dat niet meer to onderkennen ;
als men hot klimop der overlevering van den ouden toren
verwijdert, raken ook de steenen los . Maar eon kern van
waarheid moot er toch order hot breeds ILatijn verseholen
liggen . Hoe zou eon overlevering, dat een kaarsenkoopman
en wijnslijter heoft godrukt, zijn ontstaan, wannoer tonminste dit fait riot vaststond P Ret overige ken bijwerk
zijn ; maar dit hoofdfeit zal men moeton aanvaarden . En
waarom zou hij, wanneer dit mag worden aangenomon, niot
die on boholpon drukjos in de woreld hebbon kunnen zenden,
die wij gewoon zijn Costeriana to noomon P wij wijzon
daartoe op de volgende omstandigheid . De Costoriana zijn
door dr . H e s s e 15 - en voor zoover wij woten, heeft
niomand daartegen bezwaar gemaakt - geran gschikt near
de meerdero of minders volmaaktheid van de typograhische
uitvooring . Dit laatsto is hot eenige critorium, dat wij
molten gobruiken ; geen van doze oude drukwerken is
gedateord . Van sommige is evonwol de tijd bij bonadering
to bepalon . Op den titol van vier van doze boekjos wordt
IPaus Pin s I I (1458-1464) genoemd . vender staat in
&n van doze vier, dat C o n r a d, abt van St . Tacob to
Rijssol (1471-1474), hot had gekocht . Doze groep zal dns
tusschen 1458 en 1471 mooten wordon gostold . Zoo ziJn
or nog eonigo punters van houvast . Maar goon onkol brongt
ors vroogor den 1458 - tar loops gozogd, dus dortion j aren
nadat mon to Mainz is begonnon to drukk.en. .
walk
beroep oefonde C o s t e r echter in 1458 uit P wij weten

- 121 ---).et niet . Den olio- en kaarsenhandel had hij in 1451
aan kant gedaan ; ook do wijns1ijterj en de herberg word
in 1455 gesloten . wet heeft hij na dien tijd gedaan?
Is hij gaan rentenieren? Of is hij misschion begonnen met
proeven to nemen om to drukken, die aanvankelijk zijn
geslaagd en later door hem zijn voortgezet P Eerst in 1483
heeft hij Haarlem verlaten . Tussehen 1455 en 1483 liggen
28 jaren, ruim genoeg tijd dus om de zoogenaamde Costeriana
to d rukken . in dozen tijd is bovendien ook plaats veer do
boven aangewezen, dateerbare stukken . Er zijn ten overvloedo nog twee omstandigheden, die onzo gissing, dat
Coster tusschen 1455 en 1483 ken hebben gedrukt, bevestigen . De hoer H e s s e 15 berekent den tjd, dien C o st e r
noodig gohad zal hebben om zijn boeken . ten pores to
leggen op 28 jaar - joist dus den tijd, die ligt tusschen
1455 en 1483, do jaren, waarin wij weten, dat C o s t e r
fe Haarlem woonde en een ons onbekend beroep uitoefende .
De tweeds omstandigheid, waarop wij de aandacht willen
vestig en, is doze . Do eorsto drukker, waarvan hot historisch
vast staat, dat hij to Haarlem heeft gewerkt, is J a c o b
Bellaert. Bellaert was goon Haarlemmer, mean of komstig
nit Zierikzee. Hij heeft misschien to Gouda bij G e era r t
L e e u gewerkt ; ten minste hij heeft diens typen overgenomen . Is hot nu toevallig, dat B ella or t zich in 1483
in IE[aarlem vestigt, in hotzelfde jaar dat, zooals de stedelijko registers uitwijzen, C o st e r Haarlem hoeft verlaten?
Bleeft hot er niet alien schijn van, alsof hier do eene
drukker den anderen is opgevolgd? Men versta one wel .
Wij bedoelen niet, dat Bell a e r t rechtstreeks iets met
C o st or uitstaande heeft gehad ; in do vijftiende eeuw had
ieder drukker zijn eigen materiaal, dat hij meenam near
de plaats, wear hij zich vestig de . Maar hot is tech niet
onmogelijk, dat hij, nadat C o s to r Haarlem had verlaten
- misschion zijn teen van zijn letters do door J u n i u s
vermelde kannen gegoten - do kans schoon zag om zijri
zaak in eon greets stad to vestigen . In ieder geval is do
coIncidentie van Co st e r en B e l i a e r t in 1483 to opmerkelijk om or niet den vinger op to leggen .
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Ret zou dus mogelijk kunnen zijn - meet kunnen wij niet
zeggen - dat Coster tusschen 1455 en 1483 to Haarlem
waarlijk de Costeriana heeft gedrukt . In. dat gavel is hat
geenszins onmogelijk, dat hij de kunst zeif en onafhankelijk
van wet in Mainz was voorgevallen, heeft gevonden . Er zijn
in dien tijd tal van dergelijke proeven gedaan ; wellicht zijn die
van Cost er gelukt . Zoo ook last zich de kiem van Junius'
verhaal verkiaren . Zoo ook is hat begrijpelijk, dat ottde,
gel oofwaardig e manners van den boekbinder C o r n e l i s hebben
kunnen vernemen, dat C o s t e r en niet G- 11 t e n b e r g de
boekdrukkunst had uitgevonclen . Nu ook is er geen bezwaar
meet om ons C or n eli s, die in 1522 stierf, als een knecht in
de drukkerij van C o s e r voor to stellen ; hij behoeft nu
niet ecu fabelachtig en. ouderdom to hebben bereikt oin
C o st e r to hebben gekend en gediend . Daarmede in overeenstemming is hat fait, dat C o r n e 1 is voor hat eerst in
1474, voor hat laatst in 1515 als ,,boeckbinder" voorkomt .
Maar - met onze hypothese vervalt geheel hat verband
tusschen de IE[aarlemsche uitvinding en die to Mainz . Dan
moat IEIIaarlem Mainz niet chronologisch zija voorafgegaau
meat zijn gevolgd . Dan most C o st e r zijn uitvinding hebben
gedaan eenige j aren nadat G u t e n b e r g reeds was beg onnen
to drukkeii, weliswaar onafhankelijk van den Duitschen nitvinder, maar toch na hem . Dan ook heeft C o s t e r van ziju
uitvinding geen ander sncces gehad, den dat hij zeif ecu
tijdlang to Raarlem heeft gedrukt . Want hat is Loch eigenaardig, dat van Blaarlem nit geen stroom is uitgegaan om
de wergild to veroveren door de nieuwe kunst, gelijk van
Mainz . Zelfs door de meest overtuigde Costerian .en is den.
ook uooit outkend, dat niet van Haarlem, maar van Mainz
nit de drukkunst zich in weinige tientallen van j aren over
geheel Europe heeft verbreid . Ook de ons bekende Nederlandsche drukkers ontleenen hun kunst door bemiddeling
van Keulen ears Mainz, uiet ears. Haarlem . Dc nieuwe kunst
heeft niet van hat Wasters, meat van hat Oosten nit ons
laud veroverd . Niet Co s t e r s maar G u t e n b e r g s kunst is
de stain geweest, waarvan overal loten zijn gepTaatsi, ook
in de Nederlandsche steden . Bewijsbaar is voor hat eerst in

12 3 1473 gedrukt to Utrecht en to Aalst, in 1474 to Leuven,
in 1476 to Brugge en to Brussel, het volgende jaar to
Deventer, to Gouda en to Delft, in 1478 to St . Maartensdijk, het daaropvolgende jaar to Nijmegen en to Zwolle, in
1480 to Oudenaarde en to Hasselt (overijsel), in 1482 to
Antwerpen, het volgende jaar to Leiden, to Oulemborg, to
Gent en to Haarlem, bet daaropvolgende jaar to 's Hertogenbosch, in 1495 to Schoonhoven, eindelijk in 1498 to Schiedam .
Dat is do zegetocht van Gut en b e r g s kunst in do Nederlanden. Van C o st e r s uitvinding is bier geen sprake .
Nu is echter tegen de gissing, dat C o st e r tussehen
1455 en 1483 to Haarlem zal hebben gedrukt, een zeer
belangrijke tegenwerping to maken . 1k bedoel niet de, nog
in den laatsten tijd verkondigde mooning, dat niet do ons
bekende Laurens Jansz . C o s t e r de uitvinder van do
boekdrukkunst is geweest, maar zijn grootvador L a u r e n s
J a n s z ., die schepon der stall Haarlem is geweest, en tusschen 1417 en 1439 voorkomt . Dit vermoeden, dat door
S c r i v e r i u s voor bet eerst is geopperd en door do
Costerianen gretig is overgenomen, vond nog in 1897 eon
verdodiger in mr . B o ole s 1) . Hot goheel onhoudbare van doze
ondorstelling, die alleon hot uitvloeisel is van do zucit om
Coster to doen leven on storveii v®br G u to n bo r g s uit
vinding, is intusschen door F ruin afdoonde in hot licht
gesteld 2) . Do tegonwerping echter, die wij bedoelen, is do
overbokende plants in do Keulsche kroniek van 1499 .
Hot belang van doze plants behoeft thans n .iet reader
to worden botoogd . Zij verhaalt ores, dat do boekdrukkunst
in 1440 is uitgevonden to Mainz door eon burger flier stall .
Jo h an G u t en be r g, goboren to Straatsburg . Van 1440
tot 1450 was do tijd der proefneiningen ; maar in 1450
is men beg onnen to drukken ; hot oerste gedrukte book was
de Bijbel . ,,Hoewel dus do kunst to Mainz is uitgevonden
zoo is toch ,,die eyrste vurbyldung" (do eersto vo®rmaking,
zooals F r u i n vertaalt) gevondon in Holland nit do Donaten,
1) W . B . S . B o e 1 e s .

De uitvinder der boekdrukkunst to Haarlem .

Gron . 1897 .
2)

Gills, 1897, II, 352 vlg, herdrukt in Verspr . Geschr . I, 220 vl g .
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die daar to voren zijn gedrukt. En daaruit is de aanvang
der kunst genomen ; en zij is veal meesterlijker en subLieler
gevonden dan dezelve manier was en hoe langer hoe
kunstiger geworden . . . . Het begin en den voortgang der
kuns heeft mij mondeling verhaaid de eerzame meester
U 1 r i c h Z e 11 van Hanau, door -wen de kunst to Keulen
is gekomen en die nog her stede boekdrukker is ."
De autoriteit van Z e ii in deze aangelegenheid is zeker
zeer grout . De beroemde Keulsehe drukker heeft vermoedeiijk G ut en berg en in ieder geval S c h o ff e r nog
gekend ; hij zeif heeft de nieuwe kunst van Mainz near
Keulen overgebracht . Wat de Keulsehe kroniek op zjn
gezag mededeelt, mag dus niet als onbeiangrijk worden
ter zijde gesehoven . Maar wet heeft Z e11 eigenlijk gezegd P
Daze vraag dringt zich to eerder op, daar bet bovengenoemde
bericht onjuistheden bevat, o . a . de vermeiding, dat de kunst
in 1440 is gevonden en dat U u t en b erg to Straatsburg
geboren was . Maar iaat ons aannemen, dat bet wear is,
wat de kroniek over de kwestie der Hoiiandsche Donaten
zegt . Wij merken vooreerst op, dat dit bericht, hoewei bet
noch Haarlem noch C o st e r noemt, van de Haarlemsche
traditie toch niet mag worden afgeseheiden . Holiandsehe
Donaten zijn Donaten, die bepaaideiijk in Holland zijn
gedrukt . Bepaaidelijk aan bet graafschap Holland moat
bier worden gedacht ; eerst in den tijd der Bepubliek, toen
Holland bet beheersehende en in bet buitenland bet meest
bekende gewest ward, wordt de naam Holland gebruikt
voor geheel Noord-Nederland 1 ) . Het is dus onaannemelijk,
dat de Keulsche kroniek met een pleats in Holland b .v.
1) Mij is sleohts Oen pleats bekend, die sohijnt to bewijzen, dat reeds
in de Middeleeuwen Holland geographisob een ruiniere beteekenis had . Door
V a n d e r L in d e (Costerlegende 59) wordt nit een niet reader aangeduid
to Haarlem gedrukt boek aangebaald : ,,Hollandia, wee hoefetat lJtreoht hiet
duytscher tongbein of Trajeotuni inferius in latiju . . . ." Zoolang wij dienaangaande eehter niet ineer weten, sal bet voorzichtig ziju uit doze eene
pleats geen verdere g evolgtrekkingen to waken . Het son b .v . kuniaen zijn,
dat bier b .v. de geestelijke hoofdstad is bedoeld . Maar van veal belang is
de zaak in bet algemeen niet, daar toch Haarleni de eenige stad blijft, wear
eon traditie op dit punt bestaat en bestaan beeft .
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Utrecht kan hebben bedoeld ; deze overweging had daarom
C a m p b e ii e .a . reeds moeten weerhouden de drukpiaats
cler Donaten in Utrecht to zoeken . En aangezien in Holland
geen andere stall aanspraak maakt op de eer der boekdrukkunst to hebben uitgevonden, bestaat er een onmiskenbaar
verband tusschen de Haarlemsche traditie en de Hollandsche
Donaten . Maar dit toegeg even, wet zegt nu de Keulsche
kroniek P Vooreerst - en hierop most de voile nadruk
vallen - dat de boekdrukkunst door G 11 t e n b e r g to Mainz
is uitgevonden . Hem alleen komt dus die eer toe ; hij is
de eenige uitvinder ; zoo was ook voortdurend in Duitschland
van den aanvang of de traditie geweest . Maar nu dit fait
boven ells debat staat - zoo is ten minste onze overtuiging - wet heeft Gut e n b e r g den to danker . aan
de Hollandsche Donaten P En van twee, hat zijn of xylographisehe of typograpische 1) ; van beide zijn er ors bewaard
gebleven . Maar bij beide veronderstellingen stuit men op
inoeilijkheden . Neemt men b .v . met v a ii d e r IL i n d e aan,
dat de kroniek tafeidruk op hat oog heeft, den is hat
onbegrijpelijk, waarom U u t e n b e r g als modellen juist
Hollandsehe Donaten had gekozen ; de geheele vijftiende
eeuw door zijn overal in hat beschaafde Europe blokboekeu
gedrukt, zoodat men in Mainz waarlijk niet door Hollandsehe
drukken op hat spoor van een nieuwe kunst behoefde to
worden gebracht. Maar ten overvloede, de groote stag,
dien men de uitvinding der boekdrukkunst noemt, is hat
denkbeeld om den indruk van een gegraveerden lettertype
als gietvorm voor den drukletter to bezigen ; technisch houdt
dat geen verband met de xylographie, die ook chronologisch
slechts weinig aan de typographic vooraf gaat, maar er ongeveer parallel made loopt ; ook lang nadat de boekdrukkunst
1) Volledigsheidshalve herinner ik hier, dat nylographie of tafeidruk
is bet procede, waarbij hat drukvlak, dat op bet papier wordt afgezet, een
onscheidbaar geheel is,.-v
.
b een blok bout, waarin de of to drukken letters
in spiegelschrift zijn uitgesneden . Daarentegen is de typographic de drukmethode met loess gegoten letters, zooals die tot heden steeds in onze
drukkerijen wordt toegepast . Bat belet niet, dat dese loses gegoten letters
vervolgens wear kunnen worden gecombineerd tot een onsoheidbaar drukvlak,
zooals tegenwoordig b .v . met de setmachine en voor de rotatiepers geschiedt .

- 12 6
Was uitgevonden, ging men voort blokboeken to waken . De
gegoten letter is den drukker opgedrongen . Maar wil men
aannemen, dat de Keulsche kroniek typographische Donaten
bedoelt - en dat schijnt ons ontwijfelbaar - dan wordt de
zaak waarlijk niet eenvoudiger . Zoo U u t e n b e r g de gietmethode der Hollandsche drukkers heeft gekend, dan vraagt
men zich tevergeefs af, wat hij dan nog had nit to vinden ; in dat
geval had hij alleen hat procd van zijn Hollandsehe voorgangers over to nemen ; maar dan ook had hij de boekdrukkunst
niet nit to vinden, wat j uist de kroniek als stellig en zeker
vooropstelt . Wel spreekt zij van de meesterlijker en subtieler kunst van U u to n b e r g vergeleken bij de Hollandsche,
maar daarmede komen wj a iet verder . Niet hij, die een
elders reeds gevonden procede verbetert, is de uitvinder,
maar de man, die hat procd voor hat eerst toepast . Volgens
de Keulsehe kroniek, die dan met hair eigen woorden in
strijd komt, kan dus Gut en b er g de uitvinder der boekdrukkunst niet ziju, maar de ongenoemde drukker der Hollandsehe
Donaten .
Dus Co st e r P heeft men gevraagd. Toch niet! is er
geantwoord . Men keerde de redeneering om . Aangezien
U ut en b erg de uitvinder der boekdrukkunst is geweest
voigens hat getuigenis der Keulsche kroniek en . nog veal
meet andere berichtgevers, kan hat C o s t e r niet zijn geweest . Of liever, in verband net de vroeger door ons uiteengezette voorstelling, als Gut e n b er g de uitvinder is,
kan er geen verband bestaan tussehen hem en C o s t e r ;
daze laatste heeft waarschijnlijk onafhankelijk van U u t e n b e r g to llaarlem de kunst eveneens uitgevonden, maar die
uitvinding moat later vallen en is bovendien zonder directe
navolging gebleven . Tusschen U u t e n b e r g en C o st e r
bestond dus geen verband . Maar indien dit zoo is, hoe
moest dan de bewaring der Keulsche kroniek worden verklaard P Dit geschiedde op daze wijze . De kroniekschrijver
wist van Z e 11, dat Gut en b erg de kunst in Mainz had
uitgevonden . Maar hij had ook van Z e 11 of van een auder
- vermoedelijk hat laatste - van de Haarlemsche uitvinding
vernomen en van de Uollandsche Donaten . Wat is er nu
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zonder dat de schrijver bedacht, dat hij daardoor met zich
zelf in tog enspraak kwam . En men woes er op, dat evenals
J u n i u s of zijn berichtgevers, 00 r n e 11 s en anderen, de
Ilaarlemsche traditie verbonden aan hot gebeurde to Mainz,
dat men natuurlijk pas later vernam, evenzoo de Keulsche
kroniek of hear zegslieden, Z e 11 of een antler, de geschiedenis
der uitvinding door G- u t e n b e r g to Mainz moeten hebben
vastgeschakeld aan de Haarlemsche producten der drukkunst,
waarvan men natuurlijk eerst later kennis kon verkrijgen .
Zoo stelde men zich de zaak meestal voor, voordat hot
book van Mr. E ii s c h e d 6 verscheon. Men stolde zich
Gut en b erg s uitvinding omstreeks 1450 als de boslissencle
dead voor, die de werold veroverde en ook de onafhankelijk
van hem door Ooster omstroeks 1455 godane vinding, die
minder volmaakt was, op zijde schoof . Zoo was ook in hoofdzaak onze meening . Doze voorstelling is intusschon door
Mr . E n s c h e d 6 niet woinig aan hot wankolen gebracht,
een bewijs van hot groote belang van zijn work . ledor, die
hot bestudeert, moot den schrijver hulde brengen voor zijn
kennis, zijn talent, zijn scherpzinnigheid . 11iJ hoeft niet alleen
do van ouds bokonde feiton nauwkeurig on nauwgezet
onderzocht en opnieuw gegroepeerd, maar hij heeft nieuwe
feiten in hot debat gebracht ; of hover hij heeft de kwestie
van een zijde bezien, waarop zoo good als nimmer de aandacht was gevestigd. Zoo good als nimmor, maar toch niet
zonder dat hot in hot oog was gevallon ; want eon dor
voorvadoron van Mr . Enschede, Johannos Ensched6,
evenals hij hoofd van do boroomde lottorgiotorij, had reeds
in hot middon der achttiondo eouw de Costeriana met zijn
±echnisch goschoold oog onderzocht ; zijn bevindingon heoft
hij kortelijk medegedeeld aan v an 00 st on do Br u y n,
die ze eenigermate verworkt hooft in dat godoelte van zijn
book ,,De Stad. Haarlem en hear Goschiodonissen", waarin
hij hot vraagstuk van de uitvinding dor drukkunst onderoekt 1). Maar sedert heeft zoo good als niemand zich met
1)

Van Oosten do Bruyn, I, 209 vig .
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deze zijde van kwestie bezig gehouden . Historisch en bibliographisch is de zaak meer dan voldoende van versehillende
kanten bekeken ; op dat terrein zijn ongetwijfeld alle gegevens
in het debat gebracht . Maar de technicus, in dit geval de
lettergieter, had zijn oordeel nog niet uitgesproken, hoewel
juist hij de man is, die ons licht moet geven . De lettergieter
en niet de drukker . Juist in bet lettergieten toch steekt de
beroemde uitvinding. Het drukken is . een oud procede, dat
lang voor de vijftiende eeuw alom bekend was . Reeds in de
twaalfde, misschien reeds in de elfde eeuw kende men in
Europa den stempeldruk 1) . In de dertiende eeuw komt
„Tapetendruck" voor, de afdruk van waste modellen op
allerlei geweven stoffen . Eater wordt dit toegepast op papier
en perkament . Zoo worden omstreeks 1400 spellen kaartenp
vervolgens ook heiligenpren tj es vervaardigd door afdruk van
een houten vorm op perkam ent of papier . Van deze eenvoudige producten der tafeldruk tot de zoogenaamde blok
boeken was de overgang geleidelijk . Wij vinden dan ook
in de Nederlan den „prenters" en „printsnijders" in grooten
getale werkzaam, zoowel voor als na G u t e n b e r g s uitvinding 2) . De prenten, die men met den houten vorm afdrukte, werden primitief van een korten tekst in handschrift
voorzien . Van daar tot bet snij den van dien tekst in bet bout
was de stag niet groot ; een houtsnij der, die een prent weet,
to kerven, verstaat ook wel de kunst om letters to snijden .
Nu zou bet toch wel zonderling moeten heeten, zoo niemand op
het denkbeeld was gekomen, dat het toch veel een .voudiger en
gemakkelijker moet zijn de in bet bout gesneden letters vann
elkander to scheiden om ze zoodoende voor een anderen tekst
nogmaals to kunnen gebruiken . Maar tot de uitvoering is
bet niet gekomen, om de eenvoudige reden, dat in bout ge1) D . i. de afdruk met eOn onsplitsbaar drukvlak van metaal of bout
op papier, geweven stoffen, leder enz . Men denke by. aan boekbanden . wij
behoeven er verder niet op to wijzen, hoe oud bet afdrukken van zegelstempels in was of lak reeds is ; door een zegelstempel worden steeds letters
mede afgedrukt.
2) Zie daarover meer in bet artikel van S c h r e i b e r, Vorstufen der
Typographic, in bet Mainzer Festschrift van 1900 .
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sneden letters met de hand niet zoo zuiver hanks zijn to bewerken, dat zij zich in een drukram laten kiemmen .Dehout-j
snijder kon dus het vraagstuk niet oplossen . Niet de vruehtbare gedaehte, die al eeuwenoud was, maar de techniek
nioest de uitvinding doer . De ontdekking moest worden
gedaan door island, die buiten hat eigenlijke drukkersbedrijf stond, door den stempelsnijder of nog liever door den
metaalgieter . Stempeisnijders zijn long vo6r de vijftiende eeuw
bekend . Van oudsher zijn natuurlijk zegeistempels, die men in
de Middeleeuwen zoo dikwijis noodig had voor hat bezegelen
van oorkonden, in metaal gesneden . Daarnaast zijn steeds
metalen stempeis gebruikt om versieringen in de boekbanden
to persen ; op daze wijze werden ook namen, spreuken
enz . in hat leder ingedreven . Men behoeft niet to vragen,
of dergelijke opschriften met vaster of lossen letter zijn
gedrukt ; een enkele bilk kan een ieder overtuigen, dat dit
in den rag el met lose letters gesehiedde . Tiebben wij
dan hier niet te doer met hetzelfde proc&I ale bij den
boekdruk met loess letters, zal men wellicht vragen P
Voistrekt niet . Men kan net stempels aehtereenvolgens
eenige letters en dus woorden, ja zelfs spreuken in een
boekband persen ; maar daarmede is Been bask to drukken,
om dezelfde reden, waarom dat met lose houten typen
onmogelijk is . Om letters in een onberispelijke regelmaat
in een drukraam to kunnen klemmen, zooais dat tag enwoordig
in ouze drukkerij geschiedt en zooals hat sedert de nitvinding der drukkunst steeds is gebeurd, is hat een onmisbaar vereischte, dat zij alle voikomen gelijk aan elkander
zijn . Welnu, daze absolute galljkheid is door geen handenarbeid to verkrijgen ; zij moat mechanisch worden tot stand
gebracht . Hit is dit proeed, dat door Gut en b e r g is
gevonden ; daze uitvinding is wat men de uitvinding der
boekdrukkunst noemt . Wat heeft Gut en b erg due gedaan? Hij heeft de koperen lettergravure 1) gedreven in een
antler metaal, vermoedelijk wel loud ; daardoor verkreeg hij een afdruk van de gravure, ale hat ware hat
1) Gravure is de in geelkoper gegraveerde lettertype ; steinpel is
hat kegelvorinige stalen staafje, aan walks einde de lettertype is uitgevijld .
O.E .IV1
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130 negatief van de letter, die hij wilds hebben .
Daze
afdruk of liever indruk heat matrjs . In deze matrijs goot
Gut e nb erg flu zijn looden letters volgens ears procd,
waarinede wij beneden kennis zullen maker . Zoo verkreeg
Gut e nb erg nit lood gegoten letters, die, dear zij ells in
dezelfde matrijs waxen gegoten, volkomen gelijk waxen en
dus voor hat drukken van geheele bladzijden, zelfs vellen
tekst konden worden gebruikt . De uitvinding der drukkunst
was daarmede gedaan . De volgende tijden konden talrijke
verbeteringen aanbrengen ; S cli offer kon de uitvinding
eerst recht bruikbaar maker. ; zetmachines en snelpersen
konden in onzen tijd warden uitgevonden ; maar hat principe
van hat lettergieten is in hoofdzaak hetzelfde gebleven .
Na deze orienteering komen wij tot hat boek van
Mr. E n s c h e d . Ret is geschreven near aanleiding van
hat Festschrift, dat in 1900 door de stad Mainz is uitgegeven
tar gelegenheid van hat G u t e n b e r g-feast van dat j aar 1) .
De aanleiding tot dit feast moat op zijn miust zonderling
worden genoemd ; de Mainzers kunneLL moeilijk ontkomen
eau de verdenking van een ontem}n re jubileerlust - de
bacteria daarvan richt trouwens in Duitschl and on rust
barende verwoestingen ears - wanneer men verneemt, dat
zij in 1900 den vijfhonderdsten geboortedag van U ut enb erg hebben gevierd . Nu zou daartegen gear enkel redelijk
bezwaar zijn in to brengen en wij gunners Mainz gaarne
zijn periodieke G u t e n b e r g -feesten . Maar - er is een
maar! Niemand west, wanneer U u t e n b e r g is geboren.
Zijn geboortejaar zal wel liggen tusschen ± 1390 en ± 1410,
- door een ingenieuse berekening is men zoo tot 1400
gekomen - maar vender is er niets van to zeggen . Maar
wij darken aan deze wat gezoclite feestviering een Festschrift, dat er mag zijn. Wij zullen de lijst der bijdragen
her niet afschrijven ; wij vermelden alleen, dat de bekendste
bibliothecarissen en bibliographer. van Duitsehland en
enkele daarbuiten voor dezen bundel studien hebben afgestaan over U u t e n b e r g, zijn kunst en hear vroegste ver1) Het is ook uitgegeven ale Beiheft XXIII van hat Centralblatt fur
Bibliothekswesen (Leipzig 1900) .
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breiding. Hartwig, Schreiber, Schorbach, velke,
H a bier, om goon anderen to noemen, hebben aan dit
Festschrift medegewerkt .
Tegen sommige conclusion, in hot Festschrift voorgedragen, is nu Mr . En s c h e d e in verzet gekomen. Het
zijn vooral de studien van S c h o r b a c h, S c h r e i b e r,
en v e i k e , die zijn tegenspraak hebben uitgelokt . Mr. E n sched
verdeelt zijn book in drie hoofdstukken . In hot
eerste behandelt bij de stukken van hot Straatsburger proces,
waarover aan stonds ; in hot tweede onderzoekt hij de acte,
cpgemaakt door denn notaris H e 1 m a s p e r g e r ; eindelijk
in hot derde bespreekt hij de vermelding van de uitvinding
der drukkunst in typographische werken .
De acten van hot Straatsburger proces spelen eon gewichtige rol in hot geding over G u ten b erg . Maar
opmerkelijk verschijnsel
bier bevinden zich de verdedigers
van Mainz en Haarlem aan dezelfde zijde ; op grond van
doze acten heeft men immers willen bewijzen, dat aan
Straatsburg, niet aan Mainz de eer der uitvinding toekomt .
Eehendige Costerianen hebben vroeger bet jaar van bet
Straatsburger proces (± 1440) in verband gebracht met
bet verhaal van J u n i u s, die de uitvinding to Haarlem
omstreeks denzelfden tijd plaatst ; zoo zou de drukkunst to
Haarlem zijn uitgevonden, to Straatsburg verbeterd, to
Mainz ten slotte toegepast ; bovendien zouden alle partij en
bevredigd zijn . Ongelukkig leeren de Straatsburgsche protocollen ons jets anders . In bet kort gezegd komt de zaak
hierop neer. G u t e n b e r g had met eonn zekeren A n d r e a s
D r i t z e h n en eenige anderen eon vennootschap aangegaan
tot bet vervaardigen van spiegels
vermoedelijk kleine
hand- of toiletspiegels
om die to verkoopen bij eon
aanstaande bedevaart naar .A.ken . Doze bedevaart word
evenwel van 1439 tot 1440 uitgesteld . Om nu de vennootschap toch aan bet work to houden, verzochten de compagnons Gutenberg hen ook van zijn andere kunst op
de hoogte to brengen, lira eenige aarzeling wijdde doze
hen in zijn geheim in, terwijl tevens eenige financieele
regeling en werden gemaakt ; de vennootschap word voor
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den tijd van vijf jaren (1438-1443) aangegaan ; uitdrukkelijk ward bepaald, dat bij hat overlijden van een der yennooten zjn erfgenamen zich tevreden moesten stellen met
een uitkeering van 100 golden en geen recht op aandeel
in de zaak zouden hebben . Dit gavel deed zich inderdaad
voor . In December 1438 stierf D r i t z eli n . Zijn broeders
stelden bj den Raad der Stad een eisch tegen Gut en b erg
in om of in de vennootschap to worden opgenomen of hat
door hun broader gestorte kapitaal terug to ontvangen .
Gut en berg stored echter terecht als Shylock op zijn contract en de eisch wend dare ook aan de gebroeders D r i t z e h n ontzegd . G u t e n b e r g won zijn proces .
wet was echter die andere kunst van Gutenberg?
Hij oefende er twee uit ; hij fabriceerde spiegels en nog iets
antlers . wet P Ziedaar de vraag, die nog nooit afdoende
is beantwoord . De vennooten hebben bore geheim zoo goad
bewaard, dat wj bet tot op dew dag nag altijd niet hebben
kunnen uitvorschen Er wordt anal rs wel wet over gezegd ;
joist zooveel, dat iemand, die op de hoogte was, bet kon
begrijpen, maar joist niet genoeg om ores, die G u t e n b er g' s
geheim niet kennen, er over in to lichten . Hij zeif noemt
zijn werk ,,afentur uiad kunst" . Dritzehn sprak alleen van
,,das werk" . Tot de werktuigen behoorde in . de eerste pleats
een pens, die zoo was ingericht, dat men door bet losmaken
van twee ,,Wiirbelin" (wervels of schroeven) de machine in
vier stukken kon doen uiteenvallen. Er wordt verder
melding gemaakt van ,,geschirre and gemacht werk", ,,ding
gemacht oder ungemacht", „former and alley gez-iigh"
,,blei and antlers das dazu gehort" . Verder erkent G u t e n b e r g, dat hij de „former" had doen yersmelten, terwiji
een goudsmid verklaart, dat hij aan G ut en berg hadd
geleverd ,,das zu dam trucker gehoret"
Ret ken niemand verwonderen, dat daze acten, toen
zij warden ontdekt - in 1870 zijn zj helaas! bij hat bornbardement van Straatsburg met hat grootste gedeelte van hat
stadsarchief verbrand - en nog lang daarna met geestdrift zijn
gebruikt als argumenten om to bewijzen, dat G ut en be r g
reeds vd6r 1440 to Sraatsburg zoo hebben gedrukt of ten
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minste proeven in die richting zou hebben gedaan . Een
pers, gegoten vormen, drukken, wat had menn meer noodig ?
Mr . E n s c h e d
wij st er terecht op, dat men om het
gewenschte bewij s to leveren toch inderdaad meer noodig
heeft . Nergens wordt in de acten gesproken van papier
en drukinkt, onmisbare ingredienten voor den druk . Een
pers heeft ook een boekbinder noodig, gegoten vormen
evenzoo . Eovendien zijn ons geen producten der Straatsburgsche drukkerij bekend ; het oudste ons beken de drukwerk
is, zooals wij thans weten, op ongeveer 1445 to stellen .
Wanneer wij aannemen, dat Gutenberg destijds het yak
van boekbinder uitoefende, dan zijn wij ook niet ver verwij decd van zijn andere beroep, dat van spiegelm .aker ; ten
overvloede waren de boekbinders in het goudsmedengilde
opgenomen en het ambacht van goudsmid is juist het
beroep, waarmede dat van G u t e n b e r g vroeger is aangeduid . Men zal dan ook Mr. E n s c h e d e moeten toegeven, dat uit de Straatsburgsche acten geen enkel bewij s
is to putten, dat Gut e n b erg destijds reeds heeft gedrukt
of op dit gebied proevenn heeft gedaan . Wel leeren wij
hem kennen als een hoog staand technicus, die allerlei
verwante industrieen beoefent en wiens bekwaamheid en
vaardigheid het vertrouwen van anderen weet op to wekken,
een man van kennis en ervaring, maar tevens van warme
overtuiging en van krachtige overredingsgave, een man in
een woord, van wien men een uitvinding kan verwachten .
Maar meer kan men niet concludeeren ; was G u t e n b e r g
niet bekend als de uitvinder der boekdrukkunst, niem.and zou
nit de acten van het Straatsburgsche proces de gevolgtrekking
waken, dat destijds to Straatsburg door hem werd gedrukt .
Na zijnn opduiken in Straatsburg, verliest men Gutenberg geruimen tij d nit het oog . Wanneer hij weer in
officieele stukken optreedt, is de uitvinding reeds gedaan
en woont hij veer in zijn vaderstad . V66r 1448 was hij daar
teruggekeerd . Het stuk, dat ons thans moet bezig houden
en dat in deze controverse evenals de Straatsburgsche
stukken een zeer belangrijke rol heeft gespeeld, is het zoogenaamde ,, Helmaspergersche Notariatsin strument" van 6

1 34 November 14 55 . Na ongeveer honderdvijftig jaar verloren
to zijn geweest is dit belangrij ke stuk door prof . D z i a t z k o
in 1886 in de Universiteits-Bibliotheek to Gottingen teruggevonden „zur groszen Freude alley Verehrer Gut e nb e r g s
als auch zum Schrecken seiner Widersacher" . Vreugde en
schrik zijn evenwel voor bet onderzoek van een oude oorkonde misbare factoren. ; zien wij daarom onbevangen, wat
de acte zelf ons leert . De notarieel a acte dan bevat den eed,
door den eischer Jo h a n n F u s t afgelegd om zijn eisch
to stay en, de uitspraak van den rechter met de gronden,
waarop F u s i s aanklacht berust en de verdediging der
tegenpartij, dus van Gut e n b erg. Uit all es blijkt, dat
deze van F u s t achtereenvolgens twee maal 800 gulden had
geleend, welke schuld met rente op rente berekend tot
2026 gulden was opgeloopen . Daar Gut e n b erg in gebreke
was gebleven to betalen, stelde F u s t een rechtsvordering
tot betaling tegen hem in . Gut e n b erg was rechtens in
bet ongelij k ; dus werd aan F u s t zijn eisch toegewezen .
Maar de hoofdzaak, waar bet bier op aankomt, is deze
waarvoor had G u t e n berg dat geld noodig ? Dat blijkt,
anders dan bij de Straatburgsche acten, duidelijk uit bet
notarieele stuk . Het vermeldt een groot werktuig, dat
belangrijke voordeelen moest afwerpen ; dat wij bier een
drukpers voor ons hebben, blijkt uit de opsomming van
perkament, papier en drukverf en ten overvloede nit bet
doel van de onderneming, „bet werk der boeken" . Ret is
dus zeker, dat Gut e n b e r g in 1455 drukker to Mainz was
en daar reeds eenige jaren als zoodanig gevestigd moet zijn
geweest . Dat blijkt ook uit wat er vervolgens is gebeurd .
F u s t stelde zich, daar Gut e n b erg zijn schuld niet
kon of betalen, in bet bezit van Gut e n b erg' s drukkerij .
Maar daar bij zelf geen vakman was, riep bij de hulp in
van een technisch hoog ontwikkeld jong man, P e t e r
S c h o f f e r . F u s t en S c h o f f e r, de eerste als geldschieter,
de laatste als stempelsnijder hebben vervolgens de nieuwe
kunst uitgeoefend ; aan deze vreedzame samenwerking van
kapitaal en arbeid, een samenwerking nog vergemakkelijkt
sedert S c h offer met de dochter van F u s t was getrouwd,
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darken wij die reeks van prachtige drukken, waarmede de
nieuwe kunst de wereld begon to veroveren . Ret eerste
gedateerde boek is het Psalter, dat in 1457 door Eu st en
S c h o f f e r is gedrukt .
,,Toegegeven", zegt Mr . E n s c h e d . ,,Tk wil gaarne
erkennen, dat Gutenberg in 1455 en reeds eenige jaren
vroeger to Mainz drukker is geweest, maar wet bewijst dat
voor het recht van dezen drukker om zich de uitvirtcler van
zijn kunst to noemen P" Inderdaad, op zich zelf in het
geheel niets, maar wel in verband met andere omstandigheden . Pat F iist en Sc h offer het oudste gedateerde
boek hebben gedrukt, ontkent niemand ; dat Gut en b e r g
voor hen heeft gedrukt, evenmin . Daaruit is veelal de
gevolgtrekking gemaakt, dat Gut en b e r g de oudst bekende
drukker is geweest en dat hij dus veilig voor den uitvinder
mag worden gehouden, to meer dear deze eer hem in zijn
tijd en onmiddellijk daarna algemeen door landgenoot en
vreemdeling is gegeven. Ret getuigenis van U 1 r i c h
Z e 11, zooals wij dat uit de Keulsche kroniek kennen, staat
niet alleen, maar vin dt can alle kanten bevestiging . Ret
is wear - het is joist een der groote verdiensten van
Mr . En s c h e d , dit in het licht to hebben gesteld - dat
S cli Offer door eenige nieuwe uitvindingen Gutenberg's
procd zoo belangrijk heeft verbeterd, dat het eerst goed
levensvatbaar werd ; maar het was toch G u t e n b e r g, die
het eerst met losse gegoten letters heeft gedrukt. Maar
hoe passen nu in dit verband de Hollandsche Donaten P
Want U 1 rich Z e 11 of last ous liever zeggen de Keulsche Kroniek zegt nog meer, den dat G u t e n b e r g de
kunst heeft uitgevonden ; zij zegt, dat G u ten b e r g door
Hollandsche Donaten op het denkbeeld is gekomen om
met losse letters to drukken . Maar dan rijst de vraag : wet
heeft den eigenlijk G ut en b erg van de Hollandsche
Donaten afgezien en op welke wijze heeft hij zich d .e dear
verkregen resultaten ten nutte gemaaktP Pit is het cardinals punt der kwestie, waarom het her gaat . Vertegenwoordigen inderdaad de Donaten een ouder, minder volkomen type van drukwerk, dat G ut e n b erg op het denkbeeld

kon brengen van een nieuw, beter procede P Welke is de
stag, dien Gut en b erg heeft gedaan om de hem ook door
Z e 11 toegekende eer van uitvinder der drukkunst to verdienenP Waarom had het flollandsohe drukwerk geen
toekomst en kon het eerst, na door G u t e n b e r g to zijn
verbeterd, de wergild vrijelijk ingaan? Want hierop komt
het aan . Ret is niet de vraag, of er voor U ut en b erg
sours niet hier of daar is gedrukt, maar wel, wet hij door het
voorbeeld van zulk ouder drukwerk heeft geleerd en overgenomen our tot zijn uitvinding to komen.
Op al deze en dergelijke vragen verwachten wij van den
ervaren technicus, die Mr . E n s oh e d is, een afdoend antwoord . Wij kunnen hem inderdaad niet dankbaar genoeg
zijn voor zijn onderzoek, oat beslist noodig was our het
oude vraagstuk to beslechten, maar oat nog nooit was
ingesteld . Men ken niet genoeg waardeeren de uitnemende
zorg, waarmede Mr. E n s oh e d , zelfs met het vergrootglas, de oude Mainzer en Hollandsche drukken heeft onderzocht om zoodoende op het spoor to komen van het procd6
der oude vijftiende-eeuwsche drukkers . Pat dit onderzoek
buitengewoon moeilijk was en slechts met groote scherpzinnigheid en veel omvattende technische kennis van taken
kon worden ingesteld, springt in het 00g . Wij voor ons
aanvaarden zonder eenig voorbehoud de door Mr. E n s c h e d e
verkregen resultaten. Laat ons aan de hand daarvan
kortelijk U u t e n b e r g' s wijze van werken beschrijven .
Daar het ontwijfelbaar is, oat zjn drukwerk is vervaardigd
met losse, gegoten metalen letters, moet hij hebben gehad
een gesneden of gegraveerde gravure, vervolgens een matrijs
en ten slotte een gietvorm . Ret inetaal, oat hij voor zijn
gravure moet hebben gebruikt, was geel koper ; alle stempels, voor boekbanden b .v ., waren van oat metaal vervaardigd .
De uitvinder van den stalert sten'tpel is near de hoogst
waarschijnlijke overlevering Pet e r Sc h 6 f f e r . Van een
geelkoperen gravure nu laat zich technisch niets anders
waken den een loodeu matrijs ; eerst als de stalem stempel
is uitgevonden, ken men koperen matrijzen gebruiken, wet
tot op dezen dag geschiedt . De looden matrijs, die U u t e ii-
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b e r g most hebben gebruikt, kon fangs twee wegen worden
verkregen. Hij kon het food om de gravure heen gieten ;
hij kon de gravure ook in het food afpersen of inslaan.
Waarschijnlijk heeft Gut en berg de laatste methode ge'crolgd ; zijn gravure was vermoedelijk niets antlers dan een
koperen lettertje, dat door middel van een volkomen vlak
plaatje in het food werd ingedrukt, zoodat de achterzijde
met de oppervlakte van het food gelijk kwam en daarmede
ale het ware en vlakte vormde ; daarna werd het lettertje
uit het food weggenomen . Na de vervaardiging van de
stempels en daarnaar van de matrijzen moest dan de drukletter zelf nog worden gegoten . Vermoedelijk heeft Gut enb e r g daarbij de zoogenaamde afslag-methode (Abklatschmethode) gevolgd, een procde, dat wel langzamerhand is
verbeterd, maar dat eerst uit de lettergieterij is verdwenen
na de invoering der meer gecompliceerde gietmachine . Bij
deze methode wordt de letter in twee tempo's gegoten :
eerst de letter zeif naar de matrijs ; daarna het staafje, dat
met de letter de druktype vormt, waarmede most worden
gezet. De letter zeif wend niet verkregen door de letterspecie to gieten in de matrijs, maar door omgekeerd deze
of to slaan in het gesmolten food . Het ligt voor de hand,
dat deze methode aan tal van bezwaren onderhevig is en
dat een letter nit een stuk gegoten de voorkeur verdient .
Wij kunnen daarop echter her niet nader ingaan, maar
verwijzen naar Mr . E n s c h e d e' s boek, waar het geheele
procde op glasheldere, ook voor leeken volkomen duidelijke wijze wordt uiteengezet . Evenmin kunnen wij ons
thane verder bezig houden met de verdere ontwikkeling
der typographic to Mainz, met G u t e n b e r g' s tweeds
gietmethode, waarbij hij overging tot den handgietvorm,
met de invoering van den stalen stempel en dientengevolge
van de koperen matrijs, die wij hoogst waarschijnlijk niet
aan G u t e n b e r g zelf, maar aan S c h o f f e r to danken
hebben . Ons is het to doen om de verhouding van G u t e n b erg tot de Hollandsche Donaten . Wij vragen due allereerst : volgens welk procede zijn deze laatste drukwerken
tot stand gekomen?
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op deze vraag geeft Mr . E n s c h e d ons uitvoerig
antwoord . Pat bier geen sprake kan zijn vann blokdruk,
wordt door hem aangetoond ; wij hebben ons boven reeds
in dien zin uitgesproken . Neen, de Donaten zijn met losse,
gegoten letter gedrukt en wel vermoedelijk op de volgende
wijze 1) . De koperen letter werd gedrukt in lood ; zoo
ontstond de looden matrijs ; daarin werd dan weer de letter
gegoten, maar niet volgens afslagmethode, maar in en
tempo . Ten overvloede moet nog worden opgemerkt, dat
bet proc~d~ in vele opzichten zeer gebrekkig werd uitgevoerd, veel gebrekkiger dan later to Mainz geschiedde .
Wij nemen op gezag van Mr . E n s c h e d
zonder
bezwaar aan, dat inderdaad de Costeriana met op deze
wijze gegoten letters zijn gedrukt . Maar hoe moet men
zich nu bet verband van Mainz en Haarlem denken ? Vooreerst rij st de vraag, op welke wijze heeft Gut e n b erg ken,nis
gemaakt met de Hollandsche methode ? Dat hij ooit Holland heeft bezocht, is onbekend en ook niet waarschijnlijk .
Hij zal dus vermoedelijk geen Don.atendrukkerij of liever
geen lettergieterij bij zulk een drukkerij hebben bezocht en
daar de boeren bun kunst en den Hollanders bun gietmethode
hebben afgekeken. Waarschijnlijker is bet - wil men vastdat hij
houden aann bet verhaal der Keulsche kroniek
typographisch gedrukte Donaten onder de oogen heeft gekregen en, even ervaren technicu s als Mr . E n s c h e d ~, uit
de boeken zelf de drukmethode heeft kunnen concludeeren .
Maar dan vragen wij ons weer of : waarin bestond nu
G u t e n berg's uitvinding ? Men kan met Mr . E n s c h e d
aannemen, dat de Hollandsche methode veel ruwer, onbeholpener was dan de Mainzer, maar daarop komt bet bier
niet aan ; niet de meerdere of mindere volmaaktheid van de
bet ook naar onze meening
1) Terecht verwerpt Mr. E n s c h e d
onaannemelijke systeem, door S c h r e i b e r in hot Festschrift uiteengezet,
dat namelijk de Donaten zijn gedrukt van een metalen plaat, waarin de
letters waren uitgespaard, zoodat de plaat na ingezwart en op papier
afgedrukt to zijn eon zwart fond gaf met witte letters . Terecht drijft
Mr. E n s c h e d e den spot met dit zonderlinge denkbeeld . Evenmin als
eon blokdruk kan zulk een plaatdruk Gutenberg op hot denkbeeld van
zijn systeem hebben gebracht .
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methods geeft her den doorslag, maar de methods zelf.
En leggen wij nu Mr . E n s c h e d 's beschrijving van hat
Main.zer proc~d~ naast dat van Haarlem, dan treft ons
dadelijk de opvallende gelijkheid : zoowel hier als dear
vinden wij koperen stempels of gravuren, looden matrij zen
en looden gegoten typen ; het eenige verschil is, dat G u t enberg zijn letters in de In.atrijzen gist volgens de afslagmethode, terwijl men in . Holland voor de Donaten hat
systeem van hat gieten in eenn tempo kende . Men zou dus
zeggen, dat hat Hollandsche proc~d~ zoo goad als gelijk is aan
hat Mainzer ; alleen moat de Hollandsche gietmethode blijken .s
hear voortbrengselen zelf zeer onvolkomen en gebrekkig zijn
geweest . Nu is hat wel opmerkelijk, dat daze conclusie, waartoe wij o p grond van Mr . E n s c b e d e's uiteenzettingen kom.en,
niet volkomen overeenkomt met wet reeds vroeger door de
bibliografen is vastgesteld . Het wekte reeds F r u i n s bevreemding, dat een Costeriaan als H e s s e 1 s de Costeriana beschrijft
als ongeveer g elijkwaardige proeven van drukkunst als de
boeken, die Gut e n b e r g to Mainz tar parse leg de . Inderdaad
wij hebben thorns, nu wij de beschouwingen van den technicus
E n s c h e d e naast de beschrijving der C o s t e r i a n a van den
bibliograaf H e s s e l s leg g en, nog meer reden dan F r u i n .
voor de vraag : als inderdaad de Donaten G u t e n b e r g op
bet denkbeeld vann zijn uitvinding hebbenn gebracht, wet
had hij dan eigenlijk nog uit to vinden ? Waarlijk aa.og
genoeg, n.amelijk bet geheele procede . De Donaten hebben
im.mers G u t e n b e r g alleen op hat denkbeeld gebracht van
zijn gist- en drukm.ethode ; en van hat denkbeeld tot de
techniscbe uitvoering ervan ligt nog een lange wag . Niet
hat Hollandsche proc~d~, maar slechts zijn product, de
Hollandsche Donaten, waren G u t e n b e r g bekend . Walk
een onderscheid tusschen beide nog bestaat, ken men zich
bet best voorstellen, wanneer men de zaak wet nioderniseert en in onzen tijd verplaatst, ongetwijfeld zal menig
technicus met de grootste belan .gstellin.g de eerste lichtdrukken hebben ontvang en enn bestudeerd . Maar hoe bezwaarlijk zou bet hemm zijn geweest die zelf to vervaardigen .,
zoo hem niet de daarvoor benoodigde instrumenten en
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zelf wear, zij bet met den Iicbtdruk vd6r zich, mast reconstrueeren en dus wear uitvinden . Jets dergelijks moest
G 11 t e n b e r g does. Terecbt noemt dan ook do Keulsche
kroniek hem den uitvinder . Maar daarmede is dan ook
alles gezegd . Stelt men echte de vraag, waarom wel de
Mainzer, maar niet de Hollandscbe kunst de wergild heeft
veroverd, niettegenstaande de laatste eigenlijk nog beter
was, dan moat bet antwoord dit ziju, dat noch G u t e n b erg noch 00 st e r bet voor de toekomst bruikbare systeem
hebben geonden, maar dat de ear daarvan toekomt aan
S c h 6 f f e r . Door do uitvinding van den stales stem .pel
en do koperen matrijs beeft hij Gut en b erg s procd
zoo belangrijk verbeterd, dat bet in bet groot bruikbaar
ward. Daarom heeft S c h 6 f f e r s methode zoowel die van
G ii t e n b e r g als die van 00 st e r gebeel verdrongen .
Er is een antler punt, dat niet door Mr . E n s c h e d
is aangeroerd en dat ook eigenlijk niet op zjn wag lag om
to onderzoeken . Wanneer zijn de Donaten gedrukt? Do
beantwoordiiig van die vraag doet nets aan do kwestie,
volgens welke metbode zij zijn gedrukt . Zooals mr . E n s c be d e bet procd bescbrijft, kunnen zij even good b .v .
tusscben 1430 on 1450 als tusscben 1450 en 1470 ziju
gedrukt . En daarop komt bet toch aan . Zeer veal zou
voor Haarlem gewonnen zijn, zoo kon worden aangetoond,
dat or Donates voor 1450 moeten zijn gedrukt, zooals men
bet van andere Oosteriana bewijzen kan, dat zij na genoemd
j aar moeten worden gesteld . Maar dat is tot dusverre
nog niet gebeurd . Niets belet otis aan to nemen, dat bet
op zoo verdienstelijke
drukwerk, waarvan mr . E n s c bed
wijzo do wording beeft bescbroven, tusscben 1455 en 1483
to Haarlem is gedrukt . Alleen als men do mededeeling
der Keulscbe kroniek voor geloofwaardig boudt, moot men
do Donates vb6r U u to n b o r g plaatson ; maar bibliograpbiscb en, zooals nu gebloken is, techniscb beboeft men
niet tot die conclusie to komen on kan men ze gerust voor
even oud of j onger bouden dan do drukwerken van Mainz.
Maar bet mag niet worden ontkend, dat bet gezag der

kroniek door Mr . E n s oh e d s onderzoekingen sera stevigem
steun heeft verkregen .
Ret derde hoofdstuk van mr . E n s cli e d e' s work is.
gewijd aan een onderwerp, dal met de door ons behandelde
vraag Mainz of Haarlem slechts in verwijderd verband sleet .
1k bedoel de vermelding van de uitvinding in typographisohe
werken, of liever gepreciseerd, de kwestie van . hat beroemde,
veelbesproken en veelgecommentarieerde colophon 1) van hat
Catholicon 2) van 1460 . Laat ons zien wet daarvan is Men
neemt gewoonlijk aan, dal dit zees lijvige bask door
Gut en b erg is gedrukt, nadat hij zich van de firma
F u st - S cli o f f e r had afgescheiden . Men moat Mr. En s c h e d e toeg even, dal liet bewijs voor die onderstelling
niet is geleverd, inaar kan aan den anderen karat loch n .iet
ontkennen, dat zijn eigen hypothese, die joist F u st en
S c h o f f e r als drukkers of liever als vervaardigers van
de letter ypen aanwijst, even min vaststaat . Ret is loch
onbegrijpelijk, waarom daze firma of de drukkerij - die
den Bechtermiinzer 3) of walks dan ook - waarvoor zij
werkte liaar naam niet mededeel de, zooals zij g swoon . was
to doen . Maar zelfs aannemende, dal G u t e n b e r g de
clrukker van hat Catholicon is, dan kan loch niemand, die
niet meer wil lezen dan er sleet, in dit colophon iets
anders zien dan sane verzekering, dal de kunst door Gods
genade to Mainz is uitgevonden ; door wien blijft geheel in
hat midden . Terecht demonstreert dus Mr. E n s c h e d ,
dal dit argument buiten hat debat most blij van . 1k most
echter tegelijk opmerken, dal de weaning, dal list Catholicon .
1)

Hot colophon zijn do slotregels van eon incunabel, waarin drt k-

plaats of drukker of beido of wel een toespeling op beido voorkomen . De
colophons vervielon natuurlijk then in do iGe eouw do titeibladen in gobruik
kwamen .
2) Hot Oatholicon is do boroomde Bijbelsche Encyclopaedia van
Jo h a n n e s B a lb u s do J ann a, die in do latoro Middoleouwen veal ia
gobruikt en dan ook na 1460 moor dan eons is herdrukt, niettogonstaande
hot eon work van respectabelon omvang is .
3) 1k noem do Bechtermunzer in dit vorband, omdat zij oonigo jaron
na 1460 op hun drukkerij to Eltville do typon hebben gebruikt, waarmode
bet Oatholicon in 1460 to Mainz is godrukt.
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inderdaad door G u t en b erg is gedrukt, mij minder verwerpelijk voorkomt dan mr.
us c h e d e . Wij weten, dat
Gut en berg tot zijn dood toe is blijven door drukken ;
de obligatie-brief van Dr. H u m e r y van 26 Februari 1468 1)
bewijst het. Wij weten ook, dat U u t e n b e r g een man van
voihardiug en doorzettingsvermogen was . Bovendien is ons
niets bekend, dat er to Mainz naast die van F 115t en
S c h o f f e r en die van U u t e n b e r g in den eersten tijd
nog andere drukkerijen hebben bestaan . Inderdaad, als men
niet met mr . E n s oh e d
wil aannemen, dat F u st en
So h offer betrokken zijn bij den druk van het Catholicon,
blijft er geen keuze . Maar ik geef gaarne toe, dat wij het
niet as een historisch bewezen feit molten aanvoeren, dat
U u t e n b e r g het beroemde boek drukte, en dus verder
daarop geen stelsels molten bouwen . Trouwens, de stellig
vaststaande feiten zijn in U u t e n b e r g' s geschiedenis
slechts weinig in getal ; het meeste berust op hypotheses .
Hoe voorzichtig men daarmede moet ziju, bewijst juist een
enkele argumentatie van Mr. E n s e e d . Men heeft den
obligatiebrief van Dr . H u m e r y ook gebruikt in het gelling
over den drukker van het Catholicon . Terecht wijst Mr . E ns c h e d e dit argument bes1isi af. Immers de types van
het Catholicon wares in 1467 in handen van de gebroeders
B e oh t e r m ii n z e to Eltville zooals nit hun drukken
blijkt . Daaruit vol gt dus, dat het drukkersmateriaal, dat
zich blijkens den brief van Dr. Hum e r y bij zijn dood in
1468, in het bezit often min ste in het gebruik van Gutenberg
beyond, niet dat van Catholicon kan zijn . Ongetwijfeld vervalt
dus ook de conclusie, dat U u t e n b e r g de drukker van het
1)

Door dezen brief erkent een zekere dr . H u in e r y van den aarts-

bissohop van Mainz ontvangen to hebben versohullende vormen, letters,
werktuigen, gereedsohappen en andere dingen, tot het drukken behoorende, die

Johann Gutenberg bj zn dood had nagelaten en die aan hem (dr . H.)
toebehoorden ; daarbij belooft dr. H . die werktuigen to gebruiken, dock in
geen andere stall dan in Mainz, nosh ze aan een ander dan een burger van
Mainz to verkoopen, zelfs niet ala een vreerndeling er meer voor mooht
bieden. Hieruit blijkt dus, dat G u t e nb erg, aan wien dr. H urn e r y geld
zal hebben voorgeohoten op onderpand van zijn drukapparaat, tot zijn dood
toe in het bezit van een drukkerij is geweest .
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Catholicon is. Aldus Mr . E n s c h e d ~. Maar hier begaat hij
toch dezelfde font, die hij aan zijn tegenstanders terecht verwijt en waarvan hij zich in den regel vrij weet to houden, hij
concludeert to veel en daardoor onjuist . Waaruit blijkt toch,
dat de in Gut e n b e r g s nalatenschap gevonden types juist
die van hot Catholicon moeten zijn geweest ? Deze wares
in 1467 en volgende jaren in de handen der Bechtermiinzer .
Maar kan G u t e n b e r g na zich van deze types, om welke
reden dan ook, to hebben ontdaan, Been nieuwe met behulp
van Dr . H u m e r y hebben vervaardigd ? Ik zeg niet, dat dit
wear is, maar wil alleen er op wijzen, dat dit alles niets
bewijst tegen de hypothese, dat Gut e n b erg hot Catholicon heeft gedrukt . De zaak blijft onbeslist ; noch voor noch
tegen de meening, dat G u t e n b erg hot Catholiconn drukte,
kan men Dr. H u m e r y's brief aanvoeren .
Willen wij ten slotte nog eons Mr . E n s c h e d e' s
betoog resumeeren, dan komt hot hierop neor, dat near
zijn inzicht de bewering van de Keulscho kroniek, dat
Hollandsche Donates G u t e n b erg op hot denkbeeld hebben gebracht om volgens hot boven beschreven procede
letters to gieten en daarmede to drukken, g eheel en volledig overeenstemt met de gevolg trekking, waartoe een
zuiver technisch onderzoek ons moot voeren . Inderdaad
is volgens hem de gietmethode der Hollanders als eon
„Vurbyldung", als een „Vorstufe" to beschouwen voor
die van G u t e n b erg, zoodat ongetwij fold niet Mainz,
maar Haarlem de pleats is, wear de boekdrukkunst is uitg evonden, niet G u t e n b e r g, maar C o s t e r de wettige eer
van deze uitvin .ding toek .omt . Mr . E n s c h e d e zal misschien
tegen deze laatste conclusion protesteeren . Inderdaad zijn
zij niet van hem, maar van mij . Ik wil daarmede aantoonen, tot welke beslissing wij ongetwijfeld moeten komen,
zoo wij Mr . E n s c he d ~' s uiteenzetting aanvaarden . Wie
.A zegt, moot ook B zeggen ; en tot dusverre heeft Mr . E ns c h e d e doze letter nog niet op de lippen genomen . Nog
sterker, hij heeft er zelfs niet op gezinspeeld, dat or nog
een B was . Want verklaarbaar genoeg gaat hij niet verder
dan de Heulsche kroniek en spreekt slechts, wanneer hij

144
over de bakermat der uitvinding handelt, van HollandTog in
sche Donaten en van de Hollandsche uitvinding .
zijn slotwoord spreekt hij van de beslissing, „die near mijne
o vertuiging niet anders den in hot voordeel van Nederland
ken uitvallen" . Dat is vaag genoeg. Er moot echter worden
gepreciseerd . De overlevering spreekt niet alleen van
Hollandsche Donaten, maar van den drukker L a u r e n s
Jan s z . C o s t e r, die to Haarlem in de vijftiende eeuw de
kostelij ke kun st van boekdrukken zou hebben uitgevonden .
Hoe staat hot, wanneer Mr. E n s c h e d 6' s conclusion juist
zijn, met 005 t e r ? Naar den aard vann zijn onderzoek ho .dt
hij zich niet met doze vrag en op ; van Haarlem of van
o o s t e r is bij hem nergens sprake ; de oude kwestion, die
toch nog niet volledig outward zijn, -worden niet aangeroerd .
Toch zal hot noodig zijnn ook de resultaten van hot nieuwe
technische onderzoek to verbinden aan die van de bibliographische en historische navorschingen .
Want, zooals
F r u i n terecht opmerkte en nog wel eons herhaald mag
worden, hot bericht van de Heulsche kroniek is niet to
scheiden van de Haarlemsche overlevering.
Wij hebben hierboven doze overlevering nog eons onderzocht en hot vermoeden uitgesproken, dat C o s i e r tusschen
1455 en . 1453 inderdaad to Elaarlem zal hebbenn gedrukt .
De technische resultaten van Mr . E n s c h e d 6 zijn daarmede
niet in strijd . De techniek, zooals hij die beschrijft, ken
zeer good door C o s t e r zijn uitgeoefend en zelfs uitgevonden .
Het is zeer mogelijk, dat C o s t e r geelkoperen gravures en
looden matrijzen gebruikte en daarin looden lettertypen
goot . Wij willen ook aann.emen, dat hij de Donaten heeft
gedrukt . Maar wij wezen er boven reeds herhaaldelijk op, dat
sommige Costeriana, voor zoover zij dateerbaar zijn, alle in
eon tijd moeten worden gesteld, toen to Mainz reeds een .ige
jaren Tang word gedrukt . En met de andere boeken, die
tot doze rubriek behooren, is hot niet anders gesteld . Van
hot „Speculum humanae salvationis", door J u n i u s genoemd,
kennen wij vier verschillende drukken, twee Latijnsche en
twee Nederlandsche . Van doze vier zijnu drie in boekdruk,
de vierde gedeeltelijk in boekdruk, gedeeltelijk in blokdruk .

-
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Dit laatste is als bewjs voor den overgang van xylographie
en typographic dikwijls aangehaald en tevens als getuigenis
voor de waarheid van J u n i u s' verhaal . Maar daartoe kan
het niet dienen ; immers het bedoelde drukwerk is j onger
dan de twee typographisehe drukken . Ret Speculum moet
bovendien worden gesteld tussehen 1471 en 1474 ; in 1481
waren de prenten ervan in handen van J o h an Veldenaer
to Tltreeht, die er zijn eigen uitgaven der Epistelen en
Evangelien merle verluchtte . De andere Costeriana, het
Abecedarium, het Doctrinale van A 1 e x a n d e r G a 11 u s, de
Facetiae Morales van L a u r e n t i u s v a 11 a enz . zijn niet
to dateeren .
Maar flu de onderzoekingen van Mr . E n s c h e d e het
oude getuigenis der Keulsche kroniek komen bevestigen,
is er ook Been bezwaar sommige der Costeriana, last ons
zeggen eenige Donaten, voor ouder to houden dan het
oudste Mainzer drukwerk . Al is het waar, dat de eenige
dateerbare Costeriana niet ouder dan 1458 kunnen zijn, dan
wordt daarmede toch voor de andere nog niets bewezen .
Er is inderdaad geen bezwaar deze boekjes vroeger to stellen .
Ook hetgeen wij van C o st e r weten, verzet zich niet tegen
de veronderstelling, dat hij in Raarlem v®®r G u t en b erg dat
to Mainz deed, kan hebben gedrukt . Wij wezen de hoofdpunten
van C o st e r s leven aan en herinneren her slechts, dat hij
in 1436 zijn wader in het Kerstgild to IFlaarlem opvolgde.
Rij kan dan last ons zeggen omstreeks 1440 Donaten
hebben gedrukt . Ret blijft evenwel een zonderlinge omstandigheid, dat nergens in de registers der stad, die C o st e r
herhaaldelijk als leverancier van olie en kaarsen, later van
wijn noemen, van een drukkerij of iets dergelijks wordt
melding gemaakt . Roe plaatsen wij bovendien den bookbinder C o r n e ii s in zoo vroegen tijd in de drukkerij van
C ost e r? C or n e 1 is stierf hoogbejaard, wel tachtig j aar
oud in 1522 . Rij moot dus omstreeks 1440 zijn geboren .
Heeft hij dus in C o st e r s werkplaats v&Sr 1445 gewerkt,
dan had deze wel zeer j eugdige maatjes in dienst . In tegendeel wordt C o r n e ii s' verb aal zeer geloofwaardig - ten
minste in zijn kern - wanneer wij hem ons als knecht
O .E .IV1
10
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van 0 o st e r tusschen 1455 en 1483 voorstellen . Onderstellen
wij, dat hij zijn meester voortdurend trouw en eerlijk heeft
gediend, wat wij van den goeden man gaarne aannernen,
dan is hij op vijftienjarigen leeftijd als leerling in Cost e r s
werkplaats gekornen en daar gebleven tot zijn 43 8te jaar.
Nog veertig j aren heeft hij daarna geleefd, zeker lang
genoeg om de legende vasten vorm in zijn boekbindershoofd
to doers aannernen. Maar aan den anderen kant, wij weten
to weinig van 00 r n e us en zijn autoriteit orn aan deze
bezwaren al to veel waarde to hechten .
Keeren wij thans tot de technische zijde der zaak terug .
Ret boek van Mr. E n s cli e d is niet als een born in liet
kamp der Nederlandsche en Duitsche Guterbergianen ge- .
vallen. In ons land is het kalrn ontvangen ; in het algemeen is er hulde gebracht aan Mr. E n s c h e d e's scherpzinnigheid, die de zaak een heel eind verder heeft gebracht,
maar nog niet afdoende had uitgernaakt . Een andere
houding narn men in Duitschland aan . Terwiji de meeste
bibliografen weinig notitie van Mr . En s c h e d t ' s hoogst
belangrjke onderzoekiugen namen, vatte Dr. S c h r e i b e r
- dezelfde, die in het Festschrift over ,,Die Vorstufen der
Typographic" had geschreven - de pen op orn den Haarlernschen technicus op een drietal punters to bestrijden 1) . Deze
aanval is door Mr . E n s c h e d afgeslagen 2) . Er volgde
nog een kort antwoord van Dr . S c h r e i b e r, die daarmede
de discussie voor gesloten verklaarde ; hetzelfde deed de
Redactie van het Oeutralblatt fur Bibliothekswesen, het
officieele orgaan der Duitsche bibliothecarissen 3) . Maar
het wonderlijkste in dezen strijd, waarin Mr . E n s c h e d
zoo gemakkelijk overwon, is wel hot bericht, dat Dr . S ch r e ib e r reeds vroeger in het genoemde Centralblatt deed opnemen, nadat hem onder hot oog was gebracht, dat hij
Mr. E n s c h e d e met zijn broeder, den toenmaligen Tiaarlemscion bibliothecaris, verwarde . Hij schreef toen : ,,Es handelt
1) Oentralblatt fur Bib1iothekweeen, XVIII, 335 vlg.
2) Nieuweblad voor den Boekhandel, 1901, 352 vlg . Centralblatt,
XVIII, 546 vig .
3) T . a. p . XVIII, 604 vlg,
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rich also nicht, wie ich nach Ton, A .usstattung and Versenlungsart annahm, um eine officielle Haarlemer Kundgebung
gegen die Mainzer Festschrift, sondern um die A .nsicht eines
Einzelnen, die nicht einmal in der en gsten Heim .at desselben ungeteilten Beifall findet . Danait diirfte jede weitere
Polemik gegen dieselbe i berfliissig sein" 1) .
Men moot maar durven ! Gelukkig heeft Mr. E n s c h e d e's
arbeid ook in Duitschland waardeering gevonden en wel
van de meest bevoegde zijde . Dr . Z e die r, de bibliothe~aris to Wiesbaden
de ironie van bet toeval wil, dat
hij de opvolger is vann den vurigen Guten.bergiaan v a n
d e r L i n d e
heeft naar aanleidin.g van de door bet
Gutenbergfeest weer opgewekte belangstelling in bet oude
vraagstuk nieuwe onderzoekingen ingesteld . De resultaten
d.aarvan heeft hij neergelegd inn twee studien, die zeer de
,andacht verdienen . Inn de eerste 2) onderzoekt hij noganaals de h oofdm.o m .enten van Gutenberg's leven en
bedrijf enn komt bier en daar tot afwijkende conclusion .
Maar veel belangrijker voor de kwestie, waarvoor wij ons
vooral interesseeren, is zijn tweede book, waarin hij
u t e n b e r g' s oudste drukwerken en druktypen na,gaat 3 ) . Een gelukkige vondst gaf den bibliothecaris van
Wiesbaden aanleiding tot eon hernieuwde bestudeering der
oudste drukwerken . In den band van eon handschrift der
onder zijnn directie geplaatste boekerij, afkomstig van bet
klooster Schonau in bet Nassausche, vond Dr. Z e d 1 e r
een ouden kalender, gedrukt op perkament . Bij nader
onderzoek konden weldra twee resultaten worden vast;gesteld, vooreerst, dat de lettertypen dezelfde waren als die
an Gut e n b e r g's 36-regeligen Bijbel, vervolgens, dat de
kalender bestem.d was geweest voor bet jaar 1448 . Het
behoeft goon betoog, dat doze ontdekking buitengewoon
belangrijk is. Zoo was dus eon Gutenberg -druk van
Thet jaar 1447 gevonden ; de uitvinding der drukkunst, die
gewoonlijk op ongeveer 1450 word gesteld, moest eenige
1) T, aa p . XVIII, 968.
2) G . Zedler, Gutenberg--Forschungen . Leipzig, 1901 .
3) Dez . Die alteste Gutenberg-type . Mainz, 1902 . (Gutenberg-Verein) .
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jaren worden vervroegd . Dit to meer, daar Dr . Z e d 1 e r
door nauwgezette vergelijking verder tot de gewichtige
gevolgtrekking kwam, dat wel is waar deze kalender hoogst
gebrekkig is gedrukt, maar toch reeds beter drukwerk is dan
de beroemde, door G u t e n b e r g uitgegeven Donaat, waarvan
de schamele overblijfselen wordenn bewaard in de Nationals
Bibliotheek to Parijs . Wij kunnen dit drukwerk dus op
ongeveer 1445 stellen ; de uitvinding zelf most dan nog
vroeger zijn voorgevallen .
Maar dit is niet bet eenige belangrijke resultant, waartoe
.
Z
e d 1 e r komt. wij gaan, als minder vallende onder
Dr
ons bestek, de beschouwingen over de verschillen de drukken
van Gutenberg en van Fust en 8choffer thaws
stilzwijgend voorbij, maar vestigesn de aandacht op de
technische onderzoekingen., die de bibliothecaris van Wiesbaden op bet voetspoor van Mr. E n s c h e d e naar de
gietmethode van Gut e n b e r g heeft ingesteld . En nu is
het ongetwijfeld een zeer groote voldoening voor mr . E n s c h e d e, dat een der meest wetenschappelijke Duitsche
bibliografen zich gewonnen geeft en de resultaten, waartoe
onze landgenoot bij zijn technisch onderzoek is gekomen,
zoo goed als geheel aanvaardt . Met Mr. E n s c h e d
erkent Dr . Z e d 1 e r, dat G u t e n b e r g koperen g ravures en.
looden matrijzen most hebben gebruikt en dat hij zijn lettertypen naar de boven uiteengezette zoogenaamde afslagmethode most hebben gegoten . Een klein verschil in de
opvatting aangaande de gravure is van to weinig belang,
om er bier bij stil to stann . Maar Mr. E n s c h e d e heefti
nog grooter succes to boeken . Niet alleen erkent Dr . Zed 1 e r,
dat zijn meening over Gut e n berg' s methods in bet
algemeen juist is, maar hij sluit zich ook geheel aan bij
de beschouwingen van onzen Haarlemmer over de methods
van gieten, in Holland toegepast . Ook Dr. Z e d 1 e r
erkent, dat de Donates en de andere Hollandsche drukkenu
zijn tot stand gekomen met behulp van koperen gravures,
looden matrijzen en den handgietvorm en dat de lettergieter,
die de Costeriaansche types vervaardigde, zijn kunst niet
kan hebben ontleend aan de Main.zer drukkers, hetzij
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u t e n b erg of S c h offer, en dat dus de winding van
bet lettergieten bier in Holland, onaf hankelij k van Mainz
moet zijn gedaan . Maar de bibliothecaris van Wiesbaden
geeft Mr. E n s c h e d e nog meer toe . Hij erkent, dat eerst
nu bet bericht van de Keulsche kroniek in zijn ware
beteekenis, in bet voile licht voor den dag komt . Niet
alleen, dat de Hollandsche uitvinding geheel onaf hankelijk
is van de Duitsche, maar omgekeerd is juist deze uit de
Hollandsche voortgekomen . De Hollandsche Donaat heeft
inderdaad G u t e n b erg op bet denkbeeld gebracht op
zijn beurt een Donaat met losse, gegoten, letter to drukken .
Moet men daaruit de gevolgtrekking waken, dat niet
u t e n b e r g, maar 005 t e r de uitvinder van de lettergieterij
en daarmede van de boekdrukkunst is? Dr. Z e d 1 e r beantwoordt deze vraag ontkennend . De waarheid ligt volgens hem
in bet midden . De lettergieterij is een Hollandsche uitvinding ; zij is door G u t e n b e r g overgenomen . Maar deze
methode had Been toekomst . G u t e n b e r g zag dat in en
vond welds den gietvorm uit, waardoor inn een tempo de
letter kon worden gegoten . Toen eerst, en vooral nadat
S c h offer de techniek nog zeer belangrijk had verbeterd
door de uitvinding van den stalen stempel en de koperen
matrijs, kon de boekdrukkunst op zoo groote schaal worden
uitgeoefend, dat bet gedrukte boek meer en meer bet
geschreven kon verdringen en vervangen . Niet van Haarlem,
maar van Mainz nit heeft dann ook de nieuwe kunst de
wereld veroverd .
Hebben wij ons thans bij dit resultant neer to leggen,
of liever, hebben wij ons als Nederlanders daarover to verheugen ? Staat alles nu vast? Daarvan ben ik nog niet
overtuigd. Men versta wij wel. De onderzoekingen van.
Mr . E n s c h e d e en Dr. Z e d 1 e r zijn vann zeer groote
beteekenis . Vooral de studien van Mr . E n s c h e d e kunnen
niet hoog genoeg worden geschat . Vermoedelijk is zelden
door een boek] e van nog geen honderd bladzij den . zooveel
en zoo verrassend licht geworpenn op een oud vraagstuk,
dat, naar wij meenden, aan alle kanten nauwkeurig en
meer dan dat was bekeken en onderzocht . Geheel n.ieuwe
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banen zijn bet, waarop Mr. E n s c h e d bet onderzoek heeft
geleid, paden, waarop Dr . Z e d 1 e r hem thans ijverig is
gevolgd . Nu eerst weten wij nauwkeurig, waarin eigenlijk
de uitvinding der boekdrukkunst bestond ; nu eerst ligt
de methode ~n van Coster en van Gutenberg fielder
en klaar voor ons ; nu eerst kunnen wij in onzen geest de
lettergieterij en drukkerij van Coster en van Gutenberg
binnengaan ; nu eerst zien wij de uitvinders aan fief werk .
De beteekenis van Mr . E n s e h e d ~' s boek is dan ook die
van een nieuw feit in de geschiedenis van deze kwestie ;,
fief zal een even grooten en misschien nog grooteren invloed
hebben dan de Costerlegende van V a n d e r L i n d e .
Laurenz Janz Coster, door Van der Linde van
zijn voetstuk gestooten, wordt er door Mr . E n s c h e d 6
weer op verheven.
Maar bier zeggen wij to veel . Wat wij zoo even neerschreven is strikt genomen niet waar . C o s t e r wordt
door Mr . E n s c h e d e niet weer op zijn voetstuk gezet.
alleen de technische zijde van
Want bet is natuurlijk
de kwestie had hij to onderzoeken
dat deze Haarlemmer
wij wezen er reeds op
nergens voor zijn geboorteplaats
in bet krijt treedt, nooit voor ' C o s t e r de eer van de
groote uitvinding vindiceert . Waar hij van Costeriana spreekt,
bedoelt hij biij kbaar in bet algemeenn bet oude anonyme
Hollandsche drukwerk, maar minder de producten van de
drukkerij van C o s t e r . Maar overigens spreekt hij in navolging van de Keulsche kroniek van Hollandsche Donaten,
van de Hollandsche uitvinding. Wij moeten echter verder
gaan . Het zal noodig zijn Mr. E n s c h e d e' s gevolgtrekkingen to verbinden aan de Haarlemsche traditie . Dat is
door hem terecht niet geschied ; van Haarlem en van
C o s t e r hoort men in zijnn betoog niet . Het is echter
ondenkbaar, dat hij deze traditie geheel ter zijde zou willen
schuiven. Dat is m .i . dan ook onmogelijk . Het bericht
der Keulsche kroniek moet worden vastgekoppeld aan de
Haarlemsche traditie en C o s t e r moet de drukker zijn der
Hollandsche Donaten . Is flu wat wij van C o s t e r weten,
in overeenstemming met wat flu E n s c h e d e wil aange-
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nomen hebben? Wij wezen er boven op, dat, aangezien
Co s t e r in 1436 als voiwassen man optreedt, er goon
bezwaar bestaat om to verondersteilen, dat hij omstreeks 1440
Donaten kan hebben gedrukt . Maar meer dan ears veronderstelling is hot toch niet . De zaak wordt er voor
C o s t e r niet aannemelijker door, flu wij de drukkunst van
11 t e n b e r g
ongeveer vijf jaren moeten vervroegen .
Dr. Z e di e r s gelukkige ontdekking gaf ons een Gutenbergdruk van 1447 in handers ; de Parijsche Donaat moot nog
vroeger worden gesteld ; hot begin van G u t e n b e r g' s
optreden ais drukker zal dus ongeveer 1445 zijn to stelien .
Wie weet, wat een nauwgezet onderzoek in alieriei hoekjes
en gaatjes van onze groote openbare en bijzondere bibiiotheken nog kan opieveren! Weilicht blijkt hot dan ten
slotte, dat de ons nog aitijd onbekende kunst, die U ut enberg in 1440 eenige jaren lang to Straatsburg had uitgeoefend, wezeniijk de drukkunst is geweest . Maar dan zou
C o st e r vrijwei in den hook worden gedrukt . In ieder
geval blijkt hot uit Dr.. Z e die r' s vondst, dat hot onderzoek nog lang niet behoeft to worden gesioten .
Dat maakt ons wei wat huiverig Mr . En s c h e d e in
ai zijn conclusion to voigen . Wij danken hem ongetwijfeid
veal, zeer veal, de kennis van de gietmethode der Mainzer
en Hoiiandsche drukken . Er is echter &n punt, dat nog
niet voikomen is opgeheiderd, hot verband, dat er tussehen
beide noodwendig moot bestaan, wii men Holland, (d .i .
Haarlem en C o s t e r) de ear geven, die Mr . E n s c h e d
voor hen opeischt . Doze geleerde wijst wel op punters van
overeenkomst, maar hot alles afdoende bewijs, dat de wijze van
werken, om hot concreet to zeggen, do gietmethode van
Gut en b erg uit Holland of komstig moot zijn, is niet door
hem geleverd . Het is toch niet in to zien, waarom een
ingenious man, als G u t e n b e r g ongetwijfeld was, niet zelf
dit proced heeft kunnen uitvinden . Van eenige betrekking
van U ut en berg met Holland is ons niets bekend ; wij
waters, waar U u t e n b e r g heeft gewoond ; maar dat hij
ooit in Holland zou zijn geweest, is ons geheel onbekend .
En wanneer men wil aannemen, dat U u e n b e r g niet door
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hat kennismaken met de methode, maar alleen door hat
zien van een Donaat de kunst heeft uitgevonden, dan is
zijn recht op de uitvinding tevens gehandhaafd . Dan
moest hij immers de in Holland gebruikelijke methode
opnieuw zelf reeonstrueeren en zeif de technische zwarigheden
overwinnen . Dat is hat juist, wet men de uitvinding noemt .
Zie ik goad, dan berust de traditie van G ut en b e r g' s
afhankelijkheid van de Hollandsehe uitvinding nog steeds
op hat gezag der Keulsehe Kroniek . Kenden wij daze
mededeeling niet, er zou niet aan verwantschap tnsschen
Mainz en Haarlem worden gedacht .
Er blijft nog vrij wet to doers over, voordat C o st e r
wear geheel vast op zijn voetstnk staat . Mr. E n s c h e d
heeft hoogst belangrijke gezichtspunten geopend ; hat geheele
vraagstuk is omgezet ; een hoogst gewichtig onderdeel is
naar hat ons voorkomt, afdoende behandeld . Er is evenwel
meer . Er blijven nog meer onderzoekingen over . Laat ons
ten slotte een pear punters inogen noemen . Een grondig
onderzoek zal thans moeten worden ingesteld naar den
ouderdom der Donaten ; hun chronologisehe volgorde moat
worden onderzocht, opdat kan blijken, of hat mogelijk is
sommige van daze oude drukken bellangrijk v®6r die van
na 1458 to plaatsen . Eerst dan zal men met zekerheid
kunnen vaststellen, of C o s t e r inderdaad ongeveer 1440
Donaten kari hebben gedrukt . Een andere vraag, die moat
worden beantwoord, is daze . Men west, dat de oude drukkers hun lettertypen vervaardigden naar hat model van de
geschreven letters van hat handschrift, dat zij voor zich
hadden . Welnu, zijn ergens in Holland, to Haarlem of
elders, handschriften voor den dag gekomen, waarvan de
lettervorm ten voorbeeld heeft gestrekt voor die der
Cost eriana P Voor zoover ik west, nog niet, dear zulk een
onderzoek nog nimmer is ingesteld. In die richting zal echter
ongetwijfeld moeten worden gezocht. Ikon men b .v . bewijzen,
dat C o s t e r of wie dan ook Hollandsche, liefst Haarlemsche
manuscripten van tusschen 1430 en 1440 tot model heeft
genomen, dan zou daarin een belangrijke steun voor
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C o st e r' s aanspraken zijn gevonden . Zoo is er nog meer
to onderzoeken.
Wanneer v a n 005 t e n d e B r u y n in zijn gesehiedenis
van Haarlem 1) over bet vraagstuk der boekdrukkunst komt
to spreken, zegt hij : ,,Nauwlijks is er eene stoffe, en daar
zijn in den ganschen omtrek der Histories geene voorvallen, welken meer pennen stomp gemaakt, en meer geschriften, ja, geheele boek-deelen, in de waereld geholpen hebben,
dan de twist over de geboorte-plants, en den eersten nitvinder deezer konst : maar jammer is 't, dat, door zoo veel
schrijvers, en door zoo vele verstanden, als zich bier aan
hebben afgeslooft, de waarheid der gebeurtenissen meer
verduisterd, en verward, dan opgehederd, en van bet onwaare
ondersebeiden is geworden : zoodat elkeen, die de moeite
genomen, en 't geduld gehad heeft, van de meeste der
schrijveren over deze stoffe to doorleezen, (ik zonder alleen
uit bet verhaal van onzen grooten J u n i u s, en den
Lauwer-krans van P e t r u s S c r i v e r ii s) zich moet beklaagen, dat hij, omtrend d' nitvinding der Boekdruk-konst,
veel onzekerder is, als voor hij begon to leezen" .
Mag ik hopes, dat de weiwillende lezer een gunstiger
oordeel velt over mijn uiteenzetting van den tegenwoordigen
stand van bet oude vraagstuk Mainz of Haarlem? Ben ik
evenwel toch niet aan bet noodlot ontkomen, dat naar
v a n O o s t e n d e Br u y n drukt op alien, die over de
nitvinding der boekdrukknnst hebben geschreven, dan stn
bier tot verduideiijking nog Inijn conciusie, dat de kwestie
nog niet is uitgemaakt, maar dat de kansen voor T{aarlem
beiangrijk gunstiger staan dan eenige j aren geleden .
1)

De Stad Haarlem en hare Geechiedenissen, (Haarlem 1765) . I, 209.

ONZE LEESTAFEL .
Verslag der Rijkspostspaarbank over 1902 . -- 's Gravenhage . Gebrs . van Cleef.
Dat de verslagen jaarlijks aan de Koningin uitgebracht over
den dienst der rijkspostspaarbank zeer uitvoerig en ,,iibersichtlich"
zijn, vooral de na de opneming in de Staatscourant als boekdeel
verschijnende edities, welke voorzien zijn van allerlei uiterst suggestieve graphisehe bijlagen, was lang reeds bekend en wordt opnieuw
bevestigd door hot ons toegezonden verslag over 1902, waarin
naar moor duidelijkheid nog dan vroeger gestreefd is . Uit dit zoo
belangwekkend statistisch materiaal bier een en ander aan to
halen, gedoogt ons bestek niet en is overbodig, waar reeds aanstonds de dagbladen de meest sprekende cijfers over 1902 hebben
meegedeeld. Toch moge ook bier met een enkel woord de aandacht op dozen spiegel van onze volkswelvaart worden gevestigd .
Een spiegel, die dan ook getrouwelijk de working der „misdadige
woelingen" van bet voorjaar 1903 weerkaatst . bowel natuurlijk
de terugslag der groote stakingen van dit j aar niet in hot verslag
over 1902 to vinden is, getuigt echter de directeur der rij kspostspaarbank daarvan in bet begeleidend schrij ven, waarmee hij dit
verslag aan de pers toezond . Ret feit is to teekenend, dan dat hot
bier niet zou mogen worden vermeld. De directeur dan wijst op
,,de omstandigheid, dat op 1 deter (October '03) oils inleggers„aantal was gestegen, tot een cij for van onge veer 1 .017 .000, wier
„tegoed toen - zonder den interest, over 1903 - ongeveer 1051/ 2
,,millioen gulden bedroeg . Eon feit, van to grooter beteekenis, wij .
„de periods : 1 Februari-30 April j .l . voor de onder mij n beheer
,,geplaatste instelling eons uiterst nadeelige is geweest . Dit, onge
,,twij fold, alleen tengevolge der sociaal-economische gebeurtenissen,
,,van hoogst ernstigen aard, waaronder ons land in die dagen ge,,bukt ging . Terwij i gerustelij k mag worden beweerd, dat -- indium
„de toestanden toen normaal geweest waren - wij ons, over ge,,meld tij dsverloop, in eon voordeelig saldo, van m insteps plusm .
„f 40 .000 zouden hebben to verheugen gehad, beliep thane, over
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„die periods,

f 1 .200.000 . Zoodat, derhalve
verschil minstens pl .m . f 1 .240 .000 bedroeg. Intussehen
„kan ik met bij zonder genoegen constateeren, dat de ruime inleg,
„die na het eindigen der bedoelde dagen van onrust vial waarte„nemen, om taiT van redenen aanleiding geeft, tot hat hoogst ver„blijdead vermoeden, dat de niet geringe som, gedurende boven„genoemd tijdperk door talrijke vreesachtigen teruggeeischt, later
,,wederom . schier geheel is gestort . Doch, hat antler (aanzienlijk)
„deal der exceptioneel-groote terugbetaling, 't keerde, helaas, niet
„terug."
Nog verklaart de directeur dat vermoedelijk hat cijfer van
f 40.000 (en dus ook van f 1 .240 .000) in niet geringe mate beneden
de werkelijkheid staat, dock door hem opzettelijk zoo laag gesteld
ward, omdat hij voor overdrijving zich wilds hoeden . En hij voegt
daaraan toe de vermelding van „hat kensehetsend fait dat -- ter,,wijl, gedurende hat nu ongeveer 22 jarig bestaan der Rijkspost„spaarbank, betrekkelijk de maand Februari steeds een bang saldo,
„nimmer een nadeelig to aanschouwen gaf --- hat nadeelig saldo,
,,over die maand 1903, circa f 7500 beliep . Aangezien Februari 1902
,,een bang saldo, groot pl .m. f 755 .000 schonk, bestaat er derhalve
,,tusschen die maand en Februari 1903 een ongunstig verschil van
„pl.m. f 762 .500 ."
Ziedaar hoe de woelingen zich in de staten der Rijkspostspaarbank weerspiegelen 9
H. S.

ons nadeelig saldo pl .m .

,,hat ongunstig

G. S i m o n s . Versmaad .
Dohn. 1903 .

Haarlem . D e

+ r v e n F.

wanneer een stow-dronken boerenknecht in toomlooze vernielen moordzucht door een koddebeier gegrepen wordt en met hem
can hat worstelen slaat ; wan.neer een smokkelaar 's nachts bezig
is een vaars to slachten ; dan zijn dat tafereelen, waaraan menigeen
liefst voorbij gaat . Maar daze auteur roept ons er bij, noodt one
om scherp toe to zien, spaart ons geen details en geeft daardoor
blijk zich in gevallen als daze to verlustigen . Elk zijn smack .
Hij, wiens smack hem er toe drijft zich van zulke tooneelen of to
wenden, zal niettemin betreuren dat een schrijver, die over een
stark beeldend talent beschikt en zoogoed de boerenomgeving kept,
waarin hij de meeste zijner verhalen zich laat afspelen, juist onderwerpen als daze gekozen heeft . Tevens zal echter menigeen vragen
wat denn auteur bewoog in zijn realistische schetsenn telkens in to
lasschen beschrij vingen van de natuur, zoo als zijn helden en hel-
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dinners haar zeker niet zagen . Wanneer in ,,Trouwpartij" de waanzinnige jonge vrouw cars hot eind van den bruidsnacht na haar vlueht
uit haar nieuwe huffs de zee inloopt, besluit de verhaler zijn schets
met woorden als deze : Zee bruist 'r, zee ruisoht 'r, en de branding
suist 'r fangs hot strand, wind ruizelt 'r, wind saizelt 'r en de
golven bruisers op hot zand." .lien rijm dat vreemd aandoet als slot
van dit plastisehe verhaal. En do ,,Jenever"-schots (hot verhaal
van den dronken boerenkneoht) vangt aldus aan : ,,'n Winteravond .
Kalk-wit lioht, uit diep blauwen hemel, over 'n grijs gevroren
weg, ku lioht rillend tusschen hot warnet der boomenkronen, glimpend zilversohijn fangs vole zwart-groene stammers, zuilen rijend
tot ears wonderlijk kerkesehip ." Is hot niet als of dee realist
telkens, onder hot schrijven over blood en jenever, een teug moot
nemen uit een klare bron van holder, frisch water?
H. S.
H e r m . He y e r man s Jr . Sabbath. Eene studio - Amsterdam. H . W . B e e t . 1903 .
Dat H erm . H eij e r m an s hot levee der kleine luijdeii onder do
Amsterdamsche joden heel goad kept en zeer good weet to teekenen,
bewijst deze studio aan ieder, die dat nog niet wilt. Dat die teekenirig van een zoo scihilderaohtig en typisch milieu belangwekkend
is, zal ook niemand willen ontkennen . Maar dat, zoo ooit, dan
vooral hier hot stork doorgevoerde realisme slag op slag indrukken
wekt, die hot tegendeel zijn van aangenaam, liefelijk of aesthetisch,
mij dunkt, dat ook dat zal moeten worden toegegeven door iedor,
die niet tot lijfspreuk gekozen heeft : rien n' est beau quo le laid!
En hoe vaster do auteur hier zijn weg gnat, hoe meer hij afdaalt
in bijzonderheden, ons doet proeven den kost, dien do mensehen eten,
ons doet inadeinen do luoht, die hen omgeeft, ons doet hooren en
zion wat zij hooren en zion, - des to meer voelen we een walging
over ons komen over al dit bekrompen, smerige, gore . Zoo dit
nu do triomf is van doze kunst, dan staat hot toch zeker wel vrij
to zeggen dat zij, naarmate zij voimaakter is in haar soort, eon to
starker negatie is van den goeden smack dor lezers, die door don
schrijver uitgenoodigd worden als ,,kunst" to bewonderen wat zij,
ware hot werkelijkheid, zouden ontwijkon .
Hoe komt hot dat, zoo go Israels' „Eon zoon van hot oudo yolk"
ziet, do indruk eon aesthetische is? Omdat do schilder zijn on uw
aandacht geconoentreerd heeft op do ziol van den door hem uitgobeeldo en in halvon toon gohoudon heeft den oudon rommol en
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heel die povere omgeving, die niet meer uitkomt dan noodig is
om scherp to contrasteeren met de ziel . Maar in H a ij e r m a n s'
studie is de viezigheid, de rommel, het goor en armelijk gedoe
alles en alles ; ge ziet, proeft en ruikt nets dan dat ; de menschen
schijnen daarin to zijn vastgegroeid
Daarom is dat realisme
zoo volstrekt troosteloos, zoo near-omlaag-trekkend en als beeld
der werkelij kheid
wet het immers zijn wil
zoo schromelij k
eenzij dig .
H. S.
Loutering. Near het Noorsch van I n g e b o r g M a r i a
Sick. Utrecht. H. Hon i g 1903 .
Dit schijnt me een van die allerzeldzaamste boeken „die met
bloed zijn geschreven" (Nietzsche). Het leeft en brengt ons in
aanraking met het lever . Ik bedoel niet dat het subj ectief is, nog
minder dat het autobiographisch is -- want ik ken de schrij fster
in 't geheel ni.et, en vied hier, om der wills van 't werk, het bepaald aangenaam dat de vertaler of vertaalster zijn of hear naam
verzweeg -- ; o neen, de schrijfster tracht ons niet to bekeeren tot
hear eigen ideeen, en levert, als een goede kunstenaresse, objectief werk . Maar terwijl het niet subjectief is, noch autobiographisch,
is het wel heerlijk persoonlijk . Dat is : de machtige eisch loutering
wordt hier scherp gesteld, koel bekeken en beschreven, en wel op
een terrein wear, en bij een persoon voor wien die eisch bizonder
moeilijk is, ni. in de liefde van een predikant. Maar de casuspositie en de oplossing is dan zoo levensecht, dat we vergeten dat we
een obj ectief kunstwerk beschouwen, en 't beschrevene gaan meebeleven .
Hij is een vurig apostel, met den onverbiddelijken eisch van
(hod lief to hebben boven ales ; zij een vroolijk, heerlijk kind, dat
hem eerst uitlacht, dan order zijn bekoring komt, en eindelijkhem
aanbidt . Maar even voor ze gaan trouwen, bemerkt zij dat hij
hear is gaann liefhebben boven alles -- en zij ontvlucht hem zonder
een woord, om hem to redden voor zichzelf. Hij begraaft zich in
het hooge Noorden, en 13 j ear lang hoort men nets van den eens
zoo gevierden j ongen prediker uit de hoofdstad, dan de preekj es
die hij order het pseudoniem : „de Hooglandsprest" uitgeeft.
Maar als zij daaruit leest dat hij gelouterd is, komt ze na 13 j ear
tot hem, en vieren zij hun bruiloft .
Voor ons zal 't hier en dear wet opgeschroefd lijken, wet fel
ook in de contrasten --- aan de Noren, gewend aan de tegenstellingen van hot cosmopolitische Christiania en de eenzame ijslanden

153
„12 dagen rijdens boven Throndhjem", zal dit niet zoo licht opvallen. Maar ook al heeft men zijn opmerkingen, toch blijft LouteG. F . H .
ring ears kloek en bovenal een warm boek.
F r a n s H u 11 e m a n .
terse.

Levee. Rotterdam . J o h a n Pie-

Zoo aangenaam als het is vooruitgang bij een j ongen schrij ver
to mogen constateeren, zoo vervelend is hat dan daarop wear
restricties to moeten makers . Bade overkwam mij bij hat lezen van
H u 11 e m an ' s laatste werk] e .
Moest ik hat vorig j aar naar
aanleiding van zijn Scheiding een loop] a nemen met zijn mania
voor streepj es en woordomzettingen, met vreugde zag ik uit zijn
Levee dat hij niet maar zoo offert aan die vervelende mode.
Ileelemaal is hij zijn oude liefde echter niet ontrouw geworden,
want we worden nog telkens vergast op zinnetj es als : „diepe
smart klaagde van of zijn gelaat ; tot ik haar zag dichtbij ; de toegeslagen-blauwe-broek-met-'t-rooie-biesje had i breed-alt" enz . (bl .
85, 88, 132), maar toch is de taal van Levee minder opzichtig dan
van Scheiding. En de inhoud ? Alles klein werk . 16 schetsj es in
207 bl . ! Sommige d .aarvan fijn geetst in mooie taal als Oud en
Nieuw, Een
Weerzien ; andere weeIg van onbeduidendheid als
Schoolschets en .Ears Zondag, een enkele vervelend van verslonste,
afgesleten taal als Pas Vaandrig . Met belangstelling zien we nu
nit naar eens wat grooter werk van dezen schrijver, maar dan in
taal en toon van Een Weerzien, dat we dan met een hartelijk welkom kunnen begroeten .
G. F. H.
H. Verloren van Themaat . Twee jaren in den
Boerenoorlog . Haarlem, T j e e n k W 11 link e n Z o on, 1903 .
Onder de vale verhalen van den Boerenoorlog, die er al zijn
en nog komen zullen, zal dit eenvoudige verhaal zeker een belangrijke plaats vinden . Daze „gewone burger", pas nit de Leidsche
studentenwereld, vol geestdrift voor de zaak der Boeren op hat
einde van 1899 naar Zuid-Afrika getogen, erkent volmondig een
eenvoudig strijder geweest to zijn, onbekend met de raadslagen der
„voormannen" . Hot boek vertelt ons eenvoudig wag, zonder ophef,
zonder opvijzeling van eigen daden of eigen dapperheid, hoe de schrijver „op kommando" trok en wat hij deed bij de Heidelbergers, bij
D e Wet, bij de Ficksburgers, vooral bij den diep betreurden
D a n i e T h e r o n, tot wiens wereldberoemd verkenningskorps hij
tot hot einde heeft behoord, met wien hij zoo menige gewaagde

1 5 9 -onderneming heeft bestaan . Wij makers kennis met de Hollanders,
die hue levee hebben gewaagd -- en velen hunner ook gegeven --in den heldenkamp, den krijg vol ellende en vol roem, waarvan
wij onzen nakomelingen zullen verhalen met bewogen gemoed en . . .
bitteren wrevel over den afloop ? Den afloop ? Als de schrijver op
list einde van 1901 „huistoe" gaat, is alles nog niet afgeloopen,
integendeel de gezonken cooed begint hier en daar weer to herleven ; de j ongere Boeren vooral, met wat er van de uitlanders nog
a, an de slachting is ontkomen, hebben alle hoop om met S t e y n
en d e W e t aan hue hoofd den strij d nog to winners . Was de
tijdelijke afloop noodig ? De schrijver, die de omstandigheden van
nabij zag, cosset in gemoede van neen ! Maar hij betreurt ook dien
afloop niet, als hij denkt aan al het lij den, dat niet alleen de
Boeren to velde maar ook vrouw en kind nog hadden moeten dulden
en hij eindigt met list uitspreken van zijn vast vertrouwen, dat
„alles zal rech kom in die land ."
Er heerscht in dit schoone, frissche boek een blij moedige opens
geest ; er blij kt uit eene heerlijke offervaardigheid, een onbezweken
trouw aan list zelf gekozen vaandel, een groote ingenomenheid
met de Boeren en met hue heerlijk land, een vrij en frank oordeel
over wat de schrijver ziet en hoort. En er blijkt bovenal uit
voor ons, Hollanders, heerlijk om to gedenken ! -- wat Zuid-Afrika
to danken heeft aan menig landgenoot, die in edele geestdrift de
wapens aangordde ore mede to strijden in den kamp voor recht
en vrij heid, die nog voortgaat en voortgaan zal, a l zijn de wapenen
,under den dran g der omstandigheden nedergelegd, totdat de zon
der vrijheid weer zal schijnen over list deerlijk verwoeste land,
met zooveel bloed gedrenkt.
P. J. B .
H e l e n a v a c a r e s c o . Rada, eene vertelling uit list
land van Carmen Sylva. Amersfoort, S 10 t h o u w e r, 1903 .
Hier alles hoog romantisch. Een prachtig zigeunermeisj e, opgegroeid to midden van dieven, roovers en moordenaars, zelf gauw gereed
met list „vlijmende mss" ; de j aloersche minnaar, die tegen geen
n.oord of roofmoord opziet en den feestelijken naam B a r b o u
draagt ; de verdorven vader, die zijn kind exploiteert . Daartegenaover de fiere vrouw van Roemeenschen oorsprong, de priestersweduwe, die Karen zoon priester hoopt te , zien worden en de gevloekte heidin R a d a met haar tooverdranken verafschuwt ; haar
lieve zachte pleegdochter, bestemd voor haar j ongen S t an, die
ale kluts kwij traakt under de macht der liefde
„verheven waan-
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zin, die den mensch in staat stelt tot de heerlijkste maar ook tot
de laagste daden" en ,,hem her-- en derwaarts drijft als een vogel,
overvallen door een orkaan ." Alles al meer vertoond . Niet to
lezen vlak voor den nacht .
P. J. B
Voorts zijn door de redaetie ter aankondigvng ontvangen de
navolgende boekwerken
Vademecum . Pract . 10 c. Bibl . onder red . v. J . A . H . Jock i n
No . 10 . Onze Honden d . L . S e e g e r s ; No . 11 . Hoe kan men het meeste
voordeel en genoegen van zijne kippers hebben d. E r i c u s ; No . 12 . Handl .
voor Postzegelverzamelaars d . J. C. AA u f d e r H e i d e S . H . D . Amsterdam v. Holkema en Warendorf .
S u z e l a Chap a 11 a
Vincent Loosjes 1903 .
Ann a van G o g h
v . L o o y 1903 .

Boo b o l. De Familie de Regt . 2e dr . Haarlem .
K a u l b a o h . Hektor. Geill . Amsterdam . S . L.

Th~rOse Hovers. Lord Radijs, 2 din . Haarlem . Vincent Loosj e a 1903 .
R i a G e 1 m i. Jets over Hallucinaties en over Mr . J. A. Levy.
Amsterdam . S . L . v. L o o y.
J . E . S c h r ode r. Met God door het Levers . H . B . B r eye r en Z n.
Arnhem .
J . J . H o o g ewe r f f. Van 's Levees Doel . A. H . Adrian i . Leiden,
1903.
H e n r i d e V r i e s . Het spreekuur van den Hypnotiseur . Amsterdam.
Van Holkema en War endorf.
R u d o l p h S t rat z . De Eeuwige Burcht. Roman nit het Odenwald.
Van Holkema en Warendorf.
H . P i e r s o n . Bethel . Stads- en Dorpsalmanak. 's Gravenhage .
W. A. Beschoor.
M. van W a 1 d rich em . Nelly, 2e dr. Dordrecht . J. P. R ever s.
Wilhelm Hegeler. Simson en Delila . Vert. d . E . Terste egK e n s . 2 dl . Amsterdam. H . J . W . B e c h t. 1903 .
Dr . H. J. E . E n d e p o 1 s . Het Decoratief en de opvoering van het
Middelnederlandsche Drama . Oh . van Lang e n h u y s e n, 1903 .
J oh. H. Been . The History of a Dutch Boy (English translation
bij Bog e r A c t o n) . Amsterdam. S. L, v . L o o y .
C h r . J . S c h u v e r. Over Theosofie . Open brief aan de lezers van
„De Tijd" en aan de Katholieken in Nederland in het algemeen . (In dopOt
bij S c h a l e k a m p, v . d. G r a m p e l en B a k k e r, Amsterdam) .

De linkerzijde en

het algemeen kiesrecht
DOOR

Mr . L . J. PLEMP VAN DUIVELA ND .

Algemeen kiesrecht . . . Men kan er een heels boekenkast bij overhoop halen . 1k zou, ter ondersteuning van
mijn denkwijze, U met citaten de zinnen kunnen verwarren,
ge]ijk mijn tegenstanders trouwens het kunnen . Niet zelden
vinden zij en ik bj denzelfden schrijver steun . 1k zou U
kunnen onderdompelen in een zee van ,,algemeene beschouwingen", waaruit ge weer hovers zoudt komen gelijk ge
waart, voorstander of tegenstander . Maar ik heb medelijden
met mij zeif - en gij zoudt mij waarschijnlijk niet lezen .
Of ge het nil zult doers, west ik niet . Realpolitik is
het, wat i
U wil voorzetten . Misschien dat ge van
dien schotel proeven wilt ; want of ge al meer dan genoeg
moogt hebben van het onderwerp, eerlang zult ge Uw
smack hebben to bepalen en U persoonlijk moeten verklaren voor of tegen
algemeen kiesrecht", ik bedoel
grondwetsherziening ter verkrijging van algemeen kiesrecht .
Mijn duel is enkel dit :
na een korte resumptie van den inhoud der drie, of
liever twee en een half, voorstellen die door of van wege
drie versehillende tot de linkerzijde behoorende groepen
zijn ingediend of voorbereid,
to motiveeren waarom een naar mijn schattin.g grout
aantal vrijzinnigen can de begonnen campagne voor ,,grondO.E.1V2
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wetsherziening ter verkrijging van algemeen stemreeht" niet
wen scht en ook niet behoort deel to nemen .
Ziehier allereerst - ik geloof dat het nog niet zoo
gedaan is - den inhoud der twee bij de Kamer ingediende
voorstellen tot grondwetsherziening en dien van de avantprojets der Liberals-Unie-commissie, (bestaande nit de heeren
Mrs. Rink, B . Pat ij n en PhP
d e K a n t e r) gerangschikt
en naast elkander gesteld :

KIESBEVOE1HLEID .
VOOR DE TWEEDE KAMEIR .
Manner .
Sociaal-demoerate .n : Kiezers ziju alle mannelijke
meerderjarige (d .i. na de inwerkingtreding van het gewijzigd
art . 385 B . W . 21-jarige) ingezetenen, tevens Nederlanders,
die niet bij de wet of bij rechterlijk vonnis van het kiesrecht zijn uitgesloteu . De Kieswet zal niemand kunnen
tiitsluiten om redenen, ,,rechtstreeks of iniddellijk voortvoeiende uit den maatschappelijken weistand ." Zij zal dus
kunnen uitsluiten - zooals de Mem . v . Toel . zegt ,,krankzinnigen en idioten, zware misdadigers, personen die
zich door een erkend slecht leveusgedrag feitelijk buiten
de maatschappij plaatsen." Niet : faillieten, niet : bedeelden ;
niet ook : hen die niet aan zekere voorwaarden van bekwaamheid voldoen, welke near de meening der voorstellers
slechts bij het bezit van eenigen weistand zijn to verkrjgen .
Vrijzinnig-democraten : Kiezers zijn ells manne]ijke ingezetenen, die den door de Kieswet to bepalen lee ftijd
hebben bereikt (welke niet beneden 21 jaar mag zijn) . Uitgesloten
zijn, bj de Grondwet : 1° . (gelijk in het soe .-dem . voorstel)
zij wien bj rechterlijke uitspraak het kiesrecht is ontzegd ;
2 0 , in gevangensehap of heehenis verkeerenden ; 3 0 • z'ij die bij

rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over hurt
goederert hebben verloren . Voorts ken de Kieswet nog anderen
uitsluiten, maar slechts op drie gronden : a . wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing hunner verstandelijke
vermogens ; b. wegens volkomen maatschappelijke ouzel fstandig-
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van saatsburgerljke verplichtingen .
Liberale-Unie-commissie : Kiezers zijn zij die de
we aanwijst .
Volgens dit ontwerp last dus de Grondwet zoowel de
grootst denkbare uitbreiding als de sterkst mogelijke beperking van het kiesrecht toe . De Commissie heeft echter
1evens een ontwerp eener kieswet samengesteld, waaruit
blijkt dat naar haar wensch bet kiesrecht aldus zou worden
geregeld : Kiezers zijn de mannelijke, 23-jctrige ingezetenen
des Rjks . Uitgesloten zijn : 1° de drie bier boven (sub. 1 0 ,
2° en 3 0) genoemde categorieen van bet vrijz .-clem . voorstel ;
2°. bij strafrechterlijke uitspraak ontoerekenbaar verklaarden,
voor drie j aren ; 3° in een gesticht verpleegde krankzinnigen ; 4° zij die in bet burgerlijke jaar, voorafgactnde aan
de vaststelling der kiezersl'jsten, uit OFEIBAE kassen onder-

st and hebben genoten ; 5 0 aangeslagenen in Rijks-, provincials
of gemeentelijke belastingen, die bet versehuldigde niet op 1
Maart hebben voldaan ; 6° veroordeelden tot minstens een jaar
gevangenisstraf, voor een tijdperk eindigende drie jaren na
bet erode van den straftijd (recidivisten tiers jaar na den
straftijd) ; 7° veroordeelden wegens bedelarij of landlooperif,
voor ecu jaar (reeidivisten vijf jaar) ; 8° voor een tweeds of
verdere macti wegens dronkensehap veroordeelden, voor drie jaar.
Geschorst worcit de uitoefening van bet kiesrecht voor : 1 0 gevangenen of hechtelingen ; 2° hen die niet op de kiezerslij step
staan ingeschreven ; 3° militairen beneden den rang van
sergeant, voor zekere in de wet genoemde tijdvakken .

Vrouwen .
S o c.-d e m . : Kiezers ziju alle vrouwen, die niet bij de
wet of bj rechterlijk vonnis zjn uitgesloten. Dc wet kan
dus alle vrouwen uitsluiten en zoo doers de additioneele grond.wets- (overgangs-)artikelen, aan bet soc .-dean . voorstel toegevoegd ; echter is de bedoeling, dat de wetgever die de
kieswel3 zal makers, vrouwen zal toelaten . Indien hij daarbij
onderscheidingen maakt, zal hij niet zekere categorieen van
vrouwen mogen uitsluiten ,,om redenen, rechtstreeks of
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(zie boven), wei b .v . alle gehuwde vrouwen.
V r ij z . - d e m . : Kiezers zijn alle vrouwen, die volgems do
bepctlinyen der Kiewet kiesbevoegd zijn (attributief stelsel dus) .
Un i e - C 0mmi s Si e : De Grondwet last den . wetgever
vrij . In het bijgevoegde ontwerp Kieswet wordt evertwel aan do

vrouw kiesbevoegdheicl

NIET

toegekend .

VOOR DE PHOVINCIALE STATEN EN
DE GEMEENTEIRADEN .
S o e . d e m . : Wie kiezer voor de Tweede Earner is, is
tevens kiezer voor de Staten der provincie en voor den
IRaad der gerneente, waarin hij woont . Indien de wetgever
vrouwenkiesrecht voor de Tweede Kamer uitsluit, kan hij
het niettemin voor de Prov . Staten en voor de gemeenteraden, of voor deze laatste aileen, toekennen .
V r ij z . - d e m . : Kiesrecht, mutatis mutandis, gelijk voor
de Tweede Earner . Vrouwen gelijk boven .
U n i e - c o rn rn i s s i e : Een voorstel ontbreekt . De wensch
wordt uitgesproken, dat het kiesreclit voor de Staten en de
gemeenteraden even uitgebreid zij als voor de Earner .
VERKIESBAARILEID.
VOOR DE TWEEDS KAMER .
So c . - d e m . : Elke 30-jarige Nederlander, man of vrouw,
die niet van de verkiesbaarheid ontzet is . Een lid der Karner
die bij rechterlijke uitspraak de beslissing of het beheer over
zijn goederen verloren heeft, verliest van reChtsWege zijn
IidrnaatsChap, dock is herkiesbaar .
V r ij z . - d e rn . : Elke 30-jarige Nederlander, man of vrouw,
die niet van de verkiesbaarheid ontzet is en niet bij rechter-

lijke uitspraak de beschikking of het beheer over zijn goederen

heeft verloren .
U n i e - comm i s s i e : Ret onderwerp wordt in het
rapport niet behandeld .
VOOR DE PROV . STATEN EN DE GEMEENTERADEN .

50 c. - d em . en V r ij z . - d em. gelijk voor de Tweede
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Keener, behalve dat de leeftijd voor de Staten op 25, voor
de gemeenteraden op 23 jaar wordt gesteld .
TJnie-commissie . Ads voren .
EERSTE 1iAIER .
S o c . - d e m . : De Eerste Kamer vervalt .
Yr ij z . - d em . : De (50) leden der Eerste Kamer worden
gekozert op dezelfde wijze ctls die der

Tweede Kamer (in vijf

groepen van provincien ; voor 9 jaar, met aftreding van
1/3 elks 3 jaar - gelijk thans) .
Verkiesbaar zijn zij die voldoen aan de eischen, voor
het lidmaatschap van de Tweede Kamer gesteld en bovendien :
,,of, gedurende een bij de wet to bepalen tijd, geweest zijn
lid van de Staten-Generaal, van de Provincictie Staten, van het
collegie van dagelijksch bestuur eener gemeente van bovert een
door de wet to bepalen zielental, of van den raced eerier gemeente
van boven een door de wet to bepalen zielentcil ;
of, near bij de wet to bepalen kenmerken, eerie aanzieniijke
pleats innemen of ingenomen hebben in eenigen tak van yolksnijverheid, op het gebied van eeredienst, kunst of wetenschap, of
in het openbare vereenigingsleven ;
of in het R'ijk of in de Kolonien en bezittingen in andere
wereiddeelen eerie of meet openbare betrekkingen, bj de wet aangewezem, bekleeden of bekleed hebben.

TI n i e - c o m m i s s i e : De Provincials Staten kiezen de
Eerste Kamer (gelijk thans) .
Ontbinding der Flerste .Lamerhftvncswegotbinding der .Provincials Staten ten gevolge .
Aftredirtg alien tegelijk om de negen jaren .
Verkiesbaar is elk die voidoet aan de vereischten voor het
lidmaatschap van de Tweede Kamer gesteld .

REFERENIHJM .
So c. - d e in. : De wetgevende macht wordt uitgeoefend
n Kamer begezamenlijk door den Koning en de (nit
,,met
Gnedewer
king
des
yolks", op
staande) Staten-Generaal,
de volgende wijze :
,, Wanneer dit, binnert een termijn en op de w'&ze, door de

wet to bopalon, door minstens 50 .000 k-iezers voor de StatenGeneraal wordt verlangd, wordt eon door do Staten-Generaal
aangenomeim wetsvoorstel onderworpen aan eene volksstemming,
waaraan alto kiezers voor do Staten-Generaal bevoegd zijn deel
to nemen en welker inrichting door de wet is geregeld .
Bij
do volksstemming wordt het voorstel, zooals hot door do StatenGeneraal is aangenomen, bij meerderheid van stemmen in zijn
geheet goedgokeurd o f verworpen .
Geene volksstemming is
geldig, waarbij hot getal stemmen, door de meerderheid uitgebracht, minder dan eon derde van dat alley stemgerechtigden
bedraag t ."

EYENREID1GE YERTEGENW®®R .DIC'rING .
Soc .-derv ., vrijz .-dem . en Unie-commissie stellen
voor alle belemmeringen tegen de invoering van E . V . nit
de Grondwet weg to nemen . A.lle drie wenschen invoering
van dat stelsel, als verkieslijk boven het thans geldende
meerderheidssysteerm ., bij de wet.
Welke regeling der E . V . de meest wenschelijke is,
daarover laten S o c . - d e m. en V r ij z . - d e m . zich niet uit .
De U n i e- c o m m i s s i e gaf na een zeer uitvoerige studie
een ontwerp tot invoering van evenredige partij-vertegenwoordiging, die zij verkiest boven evenredige persoonlij ke
vertegenwoordiging (waarvan zij evenwel ook een schetsregeling aanbiedt) .

Ik gaf bovenstaande schematische rangschikking van
den inhoud der drie voorstellen voornamelijk met het doel
onem aan to toonen, waarin zij onderling verschillen . . Maar ik
ga in het hieronder volgende noch critisch detailleeren,
noch zelfs de hoofd-bestanddeelen afzonderlijk bespreken .
Omtrent de bij zonderheden tech kan bij de leden der
wellicht binnen korten tijd
Kamer, die de ontwerpen
in de afdeelingen hebben to onderzoeken, uitgebreide kennis
verondersteld worden ; het Voorloopige Verslag zal dus de
noodige detail-critiek brengen. ook hebben daartoe reeds
bijna alle politieke dagbladen en verschillende publicisten
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van Ho ut en 2 ) - hit hunne bijgedragen.
Near mij voorkomt, zijn trouwens vale van die bijzonderheden van ondergeschikt belang, aithaus nu nog . Near den.
wensch der voorstellers zuflen b .v . de hinderpalen tegen
vrouwenkiesrecht en evenredige vertegenwoordiging nit de
Grondwet verdwijnen : de strijd of en in hoeverre die verdwiljning de invoering van vrouwen .kiesrecht en E, v. ten.
gevolge zal hebben, wordt dus in ten minste twee tempi
gevoerd . Omtrent onderdeelen als de verkiesbaarheid der
vrouw, de afschaffing der Eerste Kamer of hear fundaments-wijziging, het referendum, wordt reeds bij de grondwetsherzieniug beslist : daarover zou dus dadelijk met voile
kracht gestreden kunnen worden .
Toch schijnt hat mij toe, dat ecu debatteeren over die
onderdeelen slechts ken, dienen om de aandacht of to leiden
van de hoofdzaak. Dc stalling is niet to gewaagd dat, was
het niet om art . 80, nauwelijks iemand in Nederland zich
thans voor grondwetsherzieniug ook maar eenigszins warm
zou maker . Al de rest is franje . Om vrouwenkiesrecht bekommert geen der drie partijen zich veal ; mr . T r o e is t r a
men west het - geeft de voorkeur aan ,,den eersten den
besten baliekluiver" . Dc beweging tegen de Eerste Kamer
in hear tegenwoordigen vorm, knoopt zich, voorzoover de
partijen der linkerzijde betreft, onverbrekelijk vast aan
die tot verkrijging van ,,algemeen kiesrecht" voor de Tweeds .
filet referendum is een ietwat verrassend opgedoken desideratum van de sociaai-democratische fractie, waarniee men
hear alleen zal later steer . Men stalls zich maar sans
even de vraag of een compromis mogeljk zou zijn gelijk in
1887 ten aanzien van art . 192 der Grondwet wend gesloten
art . 80 thans on gewijzigd to laten en aan de herziening
der overige artikelen gemeenschappelijk de krachten to be-.
steden . Dear ken geen sprake van zijn .
Be Unie-commissie heeft dit zeer goad begrepen . Zj
1) InzoDderbeid wet betreft de evenredige vertegenwoordiging Vragen des Tjds en elders .
2) Laatstelijk in zijn brochure : Onberaden planner .
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zelfs de gemeenteraden nauwelijks aanroerde . Ret geheele
passieve kiesrecht (de verkiesbaarheid) was - zegt zij ,,niet in onze opclracht begrepen ." In de sameustelling der
Eerste Kamer stelt zij slechts die verandering voor, welke
near haar oordeel strikt noodig is om de heilzame gevolgen welke zij van kiesrecht-uitbreiding voor de Tweede
verwacht, niet to verjde1en . Op art . 80 der G-rondwet
komt hot aan en daarop alleen .
hit taktisch oog punt beschouwd, biedt dit bovendien
belangrijke voordeelen .
De Commissie had rekening to
houden met do zeer verschillende nuances van ,,geestdrift"
- als men 't zoo noemen mag - die hot kiezerslichaam
waaraan zij to rapporteeren en to adviseeren had, aan den
dag legt . Zj heeft nu blijkbaar getracht hot aasje ,,geestdrift" dat de bedachtzaamste ledon vertoonen, zorgvuldiglijk to sparen en aan to kweeken . Waarbij nog komt, dat
aldus de kans op medewerking uit de kringen der liberalen
zonder kiesrecht-geestdrift, niet geheel wordt afgesneden .
Immers, er wordt rinds een j aar of twee een begin van
stemming gemaakt voor hot denkbeeld oener uieuwe concentratie van ,,vrijzinnigen" tegen do rechterzijde en men
meent dat doze niet antlers to verwezenlijken zal zijn dan
onder de Teuze : Grondwetsherziening tot kiosrecht-wijziging .
Welnu - zoo kan geredeneerd worden - als maar eenmaal do ontevredenheid over hot clericale bewind onder
alle liberalen en zelfs onder do kleurlooze middenstof tot
genoegzame hoogte zal zijn gestegen, waarom zouden wij
dan niet hen alien bij do kiesrecht-actie kunnen inlijven,
na hun duidelijk gemaakt to hebben, dat slechts doze ons
van do ciericale overheersching vermag to bevrijden P Maar
daartoe moot hot den tot do iinkerzijde behoorenden tegenstandors van ,,aigemeen kiesrecht" zoo gemakkeiijk mogeiijk
gemaakt worden ; daartoe moot do kiesrechtvaan beschilderd
worden met eon tint van rood, die do rust van hun oog
zoo mm mogelijk stoort.
Aan dien eisch voidoen do voorstelien der Commissie .
Do regeling van hot kiesrecht geheel aan den gewonen

1 69 wetgever overgelaten .
Maar beval niemaud anders dan
Mr. S . v an Ho ut en dat niet herhaaldelijk, nog bij de
j ongste Grondwetsherziening, net warmte aan P Onbeperkte
verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer . Maar zag niet in
1887 goon minder dan Mr . W . H . d e B e an fo r t zijn
amendement van die strekking door de Tweede Kamer
aangenomen P 1) En, nu ja, ontbindbaarheid van de Provinciale Staten . Maar wordt niet aligemeen erkond, dat do
onontbindbaarhoid dier Staten aan des Konings ontbindings-g
recht van de Eerste Kamor nagenoeg allo beteekenis outneomt en vindt men niet zelfs in bet work van eon conservatief alis Mr. J . H e e m sk e r k A z n . do mooning uitgesproken, dat, ian eenmaal sang enomen word, dat de loden
der Eerste Kamen ,,niet rechtstreeks door do kiezers, maar
door do Provinciale Staten zouden worden verkozen, men
had behooren to bepalon, dat de Ironing, wanneer hij eon
beroep op de kiezers noodig oordeelt, ook de Provinciale
Staten kan outbinden" P 2)
1k geloof niet dat de mannen die strks hot kiezerscorps ton gunste van de voorstellon der Liberale LThie zullien bewerken, zeus van carts-conservatieve kiezers den steun
zullen pogen to verwerven door tot hen to zoggen : ziet gij
niot, dat onto wijziging van art . 80 der Grondwet do m og elijkheid opent om hot bestaando kiesrecht aanzionlijk to
beperken? Maar zij zouden hot kurtnen zeggon. Wat do on willigo liberalen botreft, op hen word reeds eon boroop gedaan
door eon invloedrijk hooglieeraar nit do kringen der Tfnie,
die do opmerking nit do pen van don schrijver dozer regelen : dat zijn goestverwanten or niot toe to vinden zouden
zijn ooit do ,,kenmerkon van weistand on geschiktheid",
thans in do Grondwet goschreven, als feitelijke voorwaardon
voor do toekenning van hot kiesrecht to laten vervallen,
beantwoordde met do aanmoedigiug : welnu dan kunt gij
immors best tot grondwetsherziening meewerken! Als die
tot stand gekomen zal zjn, bljft gij volkomen vrij om to
1) De beslissing word later weges de bezwaren van den Minister
Heemskerk geannuleerd .
2) De prcrktiIc onzer Grondwet, pag. 81 .
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Past op uwe neuzon! De actie tot grondwotsherziening wordt ondernomen on do herziening zal, indion zj
tot stand komt, gesehieden met hot doel en net hot onafwijsbare gevolg hot kiezerskorps uit to breiden tot do
uiterste grens . Tedere concessie van de Unie aan de rechtsliberalen, zou do samenwerking net do vrijzinnig- en
sociaal-democraten, zonder welke aan het woislagen der
herzioning zeffs geen oogonblik kan warden gedacht, in
onmiddellijk gevaar brengon . Do uitersto liukerzijde zal,
zoo zij met do Unie gezamonlijk optrekt, toch reeds den
pas moeten matigen . Dat do Unie nu nog op hear bourt
den pas verlangzamon zou, is uitgesloten ; den verbeurde
zij allo medowerking van links . Do voorstollen der Corn .missie liggen op do uitorsto grens van gernatigdheid die hot
der Unie mogelijk is in acht to nornen .
Do invoering van correctioven tog en allomanskiosrecht
als : uitbreiding cler m .acht van do Kroon, inkrimping der
macht van do Tweedo Kamer, versterking van do stelling
der Eorsto Kamer door toekenning aan dat lichaam van
initiatief en amendement, invooring van eon hooggerochtshof near Amorikaanschen trant met tootsingsrecht van do
wotten aan do Grondwet - er valt niet aan to denkon!
Do meerderheid die eon grondwetsherziening als do thans
beoogde west tot stand to brengen, zal nooit dergelijke
correctioven gedoogen . Hot gaat kort on good om ,,algemoon kiesrecht", on nag iets meer misschien, maar zeker
niets minder .
Vanwaar deze hervatting der kiosrecht-boweging P Vanwaar en waartoo P
wet do sociaal-democraten betreft, ligt hot antwoord .
voor do hand . Zj beoogon - zij hot den als middel en
niet als einddoel - do staatsmacht in handers to brengen
van hot proletariaat . Zij streven dat doel na, in do eerste
on voornaamsto pleats fan gs parlementairon weg, d .i. fangs
den weg dion constitutie en wet hun oponstel]on . Hot kiesrecht is hot voornaamste middel dat zij op dien weg vinden :

hoe uitgebreider hot is, des to grooter is, theoretisch, de
macht van hot proletariaat . Bovendien, hot partijbelang
spreekt her z66 mid, dat hot to veel van de partij gevergd
zou zijn, indien men haar vroeg, op gronden van staatsbelang, daarnaar bij voorkeur niet to luisteren . Hoe minder
ontwikkeld de kiezer, hoe onvaster en bekrompener zijn
bestaan * des to toegankelijker is hij voor hot woord van
degenen, die hem eon algeheele uitgraving der maatschappelijke grondsiagen voorspiegelen, welke, op zijn erg st, hey .
niet in slechtere conditie kan brengen dan waarin hij op
't oogenblik verkeert . Algemeen stemrecht, aflemanssternrecht is dus eon levensvoorwaarde voor de sociaal-democratic ;
is, zoo zij niet tot geweld de toevlucht wil nemeri, hot eenige
middel, naar zij meont, tot haar ideaen to naderen, terwiji
hot tevens de gelegenheid biedt om, in afwachting dat ze
bereikt zijn, alvast zooveel mogelijk eon ,,billijke verdeeling
van den rijkdom" to bewerken, d . w . z . de bezitters geleidelijk to onteigenen ten bate van de niet-bezitters .
Van de vrijzinnig-democraten is de algeineen-kiesrechtformume de geboorte-akte . Hun partij dankt haar ontstaan
aan hot besmuit der Unie-vergadering van Januari 1901 om
hot amgemeen kiesrecht niet als eorste punt op hot urgentieprogram to plaatson . Eerste eisch der afgescheidenen zal
dus blijvon : aigemoen kiesrecht ; tot die eisch ingevil ligd
zal zijn, vormt hij hun reden van bestaan. Mon moot or
zich over vorbazen, dat do verkiaring die Mr . D r u c k e r
dienaangaande bij do algemoene beschouwingon over do
jongste Staatsbogrooting aflogde 1), bijzondere aandacht heeft
getrokken . Zij sprak, dunkt mij, vanzelf .
Niet zoo oenvoudig is do verklaring van do hooding,
die straks, bedriegen do teekonen niet, do Liberate finie in
dozen gaat aannemen . Wil zij ,,algemeon kiosrecht" P Ret
1) 1Tergaderirig van 5 December 1903, Randelingen Tweede Karner
pag. 681 : - ,,Ik eta op hot standpunt dat voor mij en nu en in 1905
geen program aannemelijk is, waarop niet voorkomt de grondwetsherziening * zoo zij niet inmiddels al bereikt mocht wezen - om to koinen
tot toekennin g van algemeen kiesrecht aan alien die niet om overwegende
redenen van aigemeen belang daarvan moeten worden uitgesloten ."
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dat zij het wil . Wil zij hat, in tegenstelling met 1901, nil,
dadelijk, zoo spoedig mogelijk? Het zal weldra blijken en
het is niet onwaarschijnlijk . Thans is riot, als toen, een
ministerie in stand to houden, dat de steunpilaren der Unie
order zijn laden telt . Thans brengt een belangrijke uitbreiding van het kiesrecht ten minste de kans om verloren
plaatsen opnieuw to bezetten . Door een levendige agerneenkiesrecht-actie kan de Unie een stukje van de democratische
reputatie herwinnen, waarvan zij, eerst door de opkomst
der sociaal-democratic, toen door haar besluit van 1901 en
niet het miust doordat de vrijzinnig-democraten haar verlieten en viak voor haar op de teenen gingen staan, niet
weinig inboette. Die actie ligt trouwens geheel in de lijn
die zij steeds volgde : zooveel mogelijk con centratie van de
geheele linkerzijde (behalve de sociaal-democraten), zonder
acht to saan op de wenschen van hat meer gematigde deal .
En altijd toch in de stille hoop, dat dit deal zich ten slotte
wel zal later meetrekken, gezien de stevigheid van den
muur die in ors politieke levee nog steeds de linker- van
de rechterzijde scheidt .
Van de rechterzijde hebben, waarschijnlijk nog voor vale
jaren., de voorstanders van algeineen kiesrecht niets to
wachteu . Vooreerst wegens de ,,coalitie" : als daar het kiesrechtvraagstuk opnieuw ontvlamde, zou zij hopeloos uiteenbersten. Mr. Kolkman heeft hat in 1900 voor de gansche
katholieke Kamergroep zeer beslist gezegd : in j aren geen
enkelen kiezer meer dan er op dit oogenblik zijn! 1) De
meest deinocratische laden der partij zwijgen dan ook, plichtmatig, volstrekt over hat kiesrechtvraag stuk ; voor No 1 e n s,
Aalberse, Passtoors bestaat hat zoo mm als voor
Michiels en Travaglino .
Bij den hear D e S a v o r n i n L o hm a n en de christelijk-historiscben kan evenmin eenig verlangen naar uitbreiding
van kiesrecht waargenomen worden . Zoo absoluut als de
1) Vergadering van 18 October 1900 . Ilandelingen Tweede Kamer
pag . 182 : - ,,Aan hot bestaando getal hob 1k - en 1k hob werkelijk
eenige ondervinding in doze zaak - meer dan genoeg."

roomsch-katholieken staan zij tegenover hat vraagstuk niet ;
ik herinner aan de denkbeelden, door den heer Lo h m a n
bij de Grondwetsherziening van 1 887 verkondigd, en, van
j ongeren datum, aan een artikel van j hr. mr. D . J . D e G e e r
in ditzelfde tijdschrift, waarin gezegd ward, dat de meaning
om „hat grondviak to verbreeden waarop de volksvertegenwoordiging rust" zich ,,verdedigen laat" . 1) Maar als van die
zijde ooit tot zoodanige verbreeding mocht worden medegewerkt, zal hat niet zjn in de richting van de thans ingediende voorstellen, maar in die van een ,,algemeen huismanskiesrecht," waarover nog eenige morgennevels hang en .
en dat de heer D e G e e r zeide to zullen aanvaarden, zelfs
als hat hem, vrijgezel, zou uitsluiten . Een regeling, waarvan
- hat zij terloops gezegd - door zulk een uitsluitirig voor
mij de onaanneme1jkheid zou vaststaan .
Onder de anti-revolutionairen in engeren zin flikkert
de kiesrechtvlam nog altijd een weinig, hoe flauwtjes ook .
Dc tegenwoordige verhouding der part Jan voert hear geen .
brandstof toe ; rnaar steeds blijft de bestaande Kieswet,
al moge zij, near Dr . K u y p e r' s woord, ,,aan de oligarchic van hat pays legal voor goad een einde gemaakt"
hebben, voor de anti-revolutionairen een mammonistisch,
een atomistisch onding, op hat waanbegrip der volkssouvereiniteit opgetrokken, en eenmaal to vervangen door een
,,organische" regeling die een ware vertegenwoordiging van
hat yolk ,,bij" de Overheid verzekert . Men is dear even
wel nog Tang niet aan toe : de kiesrechtquaestie is in de
anti-revolutionaire partij commissoriaal gemaakt en nu die
partij eenmaal tot de meerderheid heeft behoord, ken men
er wel op rekenen dat, zoo zij hat kiesrecht wellicht sans
zelve wear aan de orde zal stellen, zij nooit een regaling
zal accepteeren nit de handen der linkerzijde . Ret komt
mij den ook zeer betwijfelbaar voor of zelfs van den roerigstep christen -democraat de erkenning zal verkregen kunnen
worden, die de sociaal-democratische Memorie van Toelichting aan de anti-revolutionairen vraagt : ,,dat zij zonder
1) Een Morgennevel -- in hat Pebruari-rummer 1903 van Onze Ecuw .
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verkrachting van haar verleden en hare beginselen, niet
kan ontkornen aan den plicht, orn aan wetsvoorstellen tot
wijziging der Grondwet, die ten dod hebben invoering cler
democratic in ons land mogelijk to waken, hare medewerking to verleenen ."
De beweging tot grondwetsherziening is voor het
oogenblik nog een beslist radicale onderneming, waarvoor
aan de liberalen, onder aanvoering der Unie, steun wordt
gevraagd . Laat ik trachten zoo kort mogelijk uiteen to
zetten, waarom die steun naar m .ijn oordeel niet moet
worden verleend ; integendeel, aan de in gang gebrachte
kiesrecht-actie thans actieve weerstand moet worden geboden .
Niet op gronden van principieel-staatsrechtelij ken aard .
De grondslagen van de staatsmacht zoeken wij, links gezeten, alien binnen de grenzen der levende, historisch zich
ontwikkeiende, menschelijke maatschappj, niet daarbuiten .
Aan het yolk moeten - wij erkennen het alien - grondwet en wet zoo veel invloed op het landsbestuur toekennen,
ais het weizjn van den Staat maar gedoogt. Voor actieve
deelneming van een steeds grooter getal burgers, in evenredigheid met de uitbreiding van geesteiijke ontwikkeling
en maatschappelijke onafhankeijkheid (liever : mogelijkheid
om voor zich zeif to zorgen), biijven dus ook wij, krachtens
ons uitgangspunt, steeds gestemd . Wij hebben niet het
minste bezwaar tegen het wooed van T h o rb e c k e, waarmede men ons denkt to versiaan : ,,dat het beginsel van aigemeen stemrecht in de staatsgeschiedenis ouzer eeuw ligt,
schijnt even onmiskenbaar ais dat zij het gestadig, schoon
trapsgewijze, zoekt to verwezenlijken ." Wij willen, gelijk
hij : ,,gestadige uitbreiding van het kiesrecht, naar gelang
van toenemende verspreiding van kennis en verhoogden
burg erzin ." 1 )
Daarom verzetten wij ons niet tegen principieele betoogen en aigemeene uitspraken als aan de kiesrecht-ontwerpen der Unie-commissie - en ook voor een groot deel
niet tegen die welke aan de sociaal- en vrij zinn ig-democratische
1)
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voorstellen - voorafgaan. Wij hebben een anderen kijk dan
die voorstellers, niet op den acrd van hat kiesrecht (om
strijd betoogen de drie partijen, alsof zij nooit iets anders
gedaan hadden! dat zij er niet aan denken hat kiesrecht
als een ,,natuurlijk recht" van den burger op to eischen),
maar op den huidigen stand der maatschappelijke ontwikkehug in verband met de eischen van een rechtvaardig staatsbestuur . Als wj ooze kiesrechtbegrippen toetsen aan de
levende inaatschappij rondom ons, dan komen wj tot een
conclusie die van de hunne afwijkt . 1k zeg niet, dat dit
verschul looter op een verschil in waarnemingsvermogen
neerkomt ; ik weet zeer goad dat de verklaring diaper to
zoeken is . Maar hoe dit zij, er is, bij overeenstemming van
staatsrechtelijk beginsel, versehil in uitkomst van practisch
onderzoek.
Nergens trof mij dit zoozeer als bij de lazing der algemeene beschouwingen welke de Unie-commissie (op bladz .
46 en vv . van haar Rapport) aan „hat beginsel van aigemeen
kiesrecht" wijdt. 1Toorop stelt zij zeer terecht, dat hat ,,van
volksaard en geschiedenis, van tijd en omstandigheden"
afhangt, hoever de wetgever met de toekenning van hat
kiesrecht moet gaan . Maar dan volgt een reeks van verrassende uitspraken, die voor mij even zoovele clubia, gewaagde en onbewezen stellingen, zijn . ,,Voor Nederland . .l
is het oogenblik gekomen om aan al zijne burgers hat recht
toe to kennen, invloed to oefenen op de wetgeving van den
Staat" . - ,,De tijden ziju rijp om de profetie (?van. T h orb e c k e!) in vervulling to doer . gaan ."
Ret is wear, een poging tot argumenteereh ontbreekt
niet . Volksonderwijs, dagbladpers, uitbreiding van verkeersmiddelen, toeneming van productie en welvaart, ,,hebben zegt de Commissie - ontwikkeling en beschaving tot veal
diepere lagen der samenleving doen doordririgen dan vroeger
hat geval was ." Grooter bewustzjn van kracht, moor eischen
aan hat leven gestehd, ruimere aspiration onder de allengs
mondig geworden volksklassen, geest van ontevredenheid .
Dit ahles is zeer joist en daarom heeft de Nederlandsche
wetgever dan ook wijs gehandeld door in 1887 de rondwet
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to herzien, in 1896 het aanfal kiesgerechtigden to verdubbelen
en tevens voor iederen staatsburger de gelegenheid tot
actieve deelneming aan het staatsbestuur zoo niet geheel
open to stellen dan toch uiterst gemakkelijk to maker . wet
is er Binds dien tijd gebeurd, dat tot een nieuwe plotselinge verdubbeling dringend zou nopen en ors bewegen
T h o r b e c k e' s vermaan om trapsgewijze het algemeen stemrecht to verwezenlijken in den wind to slaan P
Er is arbeidswetgeving noodig - meent de Commissie .
blear vormt die dan niet het hoofdbestanddeel van ells tegenwoordige regeeringsprograms P De arbeiders moeten daarop
zeif invloed oefenen . . . . bear stelt de Kieswet niet hun
elite, last ik liever zeggen : hun in elk opzicht bests deel,
daartoe in staat P Er most niet wantrouwen getoond worden
in een ,,deel des yolks" . . . . Maar op welken grond wordt
politiek vertrouwen gevraagd niet in ,,de arbeidersklasse",
maar in een conglomeratie van personen, wier bestaan
stabiliteit mist en die men alien bij elkaar flu eenmaal een
,,volksdeel" gelieft to noemen P
Nog het zwakst echter komt de Commissie mij voor to
zijn in hear uiteenzetting van de voordeelen van het algemeen kiesrecht op zich zeif, waartegenover de nadeelen die zij met on tkent - in het niet zouden verzinken . net
algemeeu kiesrecht zal geven : 10 grootere zedelijke kracht
aan de wet ; 2° een politieke opvoeding eau het yolk ; 3G
een dmenti aan hen die ells maatschappelijke verbetering
van den wetgever verwachten . 1k zou zeggen : slehts het
eerstgenoemde argument heeft eenige, zij het Bering e waarde .
Gering toch - want, nog eens, het bests gedeelte der
arbeiders ,,werkt" door het stembiljet reeds ,,mee" aan de
totstandkoming der wetten en zij kimnnen dus deze niet
beschouwen als ,,concessies", hun door vreemden gedaan .
Doer zij het toch, dan is to vreezen, dat het zoo blijven
zal, zoolang niet de ,,arbeidersklasse", in het bezit der effectieve en afleen-beslissende kiezersmeerderheid, de wetter
zelve maakt ; - het sociaal-democratische standpunt, waarvan trouwens de Commissie niet zoo heel ver verwijderd
is, dear bij verdubbeling van het kiezersaautal, de groote
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Intussehen, het kin wezen dat de ,,zedelijke kracht der
wet" bij iedere kiesrechtuitbreiding toeneemt, met dien
verstande dat iemand gewilliger het gebod gehoorzaamt of
zelfbewuster de voordeelen in ontvangst neemt, van een wet
aan welker totstandkoming hij zelf door zijn stembiljet voor
een millioenste deel heeft medegewerkt.
Maar - de opvoedende kracht van het stembiljet P 1k
betwist hear niet geheel, dock ik vraag of de opvoedende
kracht op de honderdduizenden kiezers, die het in 189f
ontvingen, lang genoeg gewerkt en zich duidelijk genoeg
geopenbaard heeft om reeds thans op honderdduizenden
andere nieuwe educatieve proeven to gaan nemen . ,,Het
gevoel van verantwoordelijkheid voor den gang van 's Lands
taken - schrijft de Commissie - wordt eerst verkregen
door die kiassen der bevolking, die geclurende betrekkeljk
geruirnem tijcl (ik. cur siveer) in politieken zin mondig zijn
verklaard" . . . . Maar is het dan van wie zoo denkt iets
antlers den roekeloosheid, de meerderheid der stembiljetten
in handen to geven van hen bij wie zoodanig verantwoordelijkheidsgevoel door hem geacht wordt afwezig to zijn
en op ears tijdstip waarop zelfs de thans kiesgerechtigden
slechts voor een deal verondersteld worden hat to bezitten P
Eindelijk - het algemeen kiesrecht zal hen, die al burs
hoop van verbetering van eigen lot op den wetg ever stellar,
doers in tiers hoe weinig de wetgever vermag. IBC . a . w. de
tegenwoordige kiezers zullen zeggen : gij meant dat wij niet
willen? doet bet dan zelf maar en gij zult zien dat gij
ht evenmin bunt ! 1k weet niet wet van een argument
to
zegg en, dat met bet tastbare gevaar van zulke
proefnemingen eenvoudig idet rekent . Maar ik weet wel,
dat indien ik zelf die illusie koesterde en men .ij hear
ontnam door mij een stembiljet to geven, ik van den heelen
parlementairen rommel niet ineer zou willen waters en red
ding zou zoeken bij D o m e l a Nieuwenhuis .
Hat is eigenaardig om wear to nemen, hoe de be ..
schouwingen van bet Thve-rapport, gelijk de toelichtingen
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der vrij zinnig- en sociaal-democraten, uitgaan van de valsche
stelling, dat „de arbeidersklasse" het kiesrecht mist . Dat is
met zoo . Mr . v a n H o u t e n toonde reeds in zijn brochure
aan, dat van de 600,000 kiezers nog niet de helft in de
vermogens- enn de bedrijfsbelasting is aangeslagen . Ook als
men hierbij in aanmerking neemt (wat mr . v a n H o u t e n
onvermeld liet), dat zij die hun inkomsten nit het landbouwbedrijf trekken, buiten de bedrijfsbelasting vallen
het
aantal eig enaars en pachters van landbouwgronden is to
zamen 172,401, vann wie er echter zeker vele duizenden i.nn
de vermogensbelasting zijn aangeslagen, terwiji daartegenover 82,036 minder dan 5 H.A . bezitten of bewerken enn
dus tot de minvermogenden moeten worden gerekend 1 )
dan komt men nog tot de slotsom, dat op zijn allerminst
een derde gedeelte van het kiezerskorps een inkomen moet
hebben van, naar de regelen der bedrijfsbelasting, minder
dan f 650 . En van deze behoort zeer zeker het overgroote
deel tot de loonarbeiders. De bedenking, dat het aantal
„belastin.g kiezers" zoo overwegend groot is in vergelijking
met dat der aangifte-kiezers en dat wij dus nog een ,,census-kiesrecht" hebben., beteekent alzoo niet veel . De sociaaldemocraten zelf trou.wens berekenen het getal loonarbeiderskiezers op 150 a 160,000, waarbij men dan nog de wanbetalers van belastingen (volgens de s .-d . toelichting in
Amsterdam en Rotterdam 24 en 20 pct. der aan.geslagenen !)
mag optellen, voorzoover zij, en dit zullen zij hoogstwaarschijnlijk voor het grootste deel, tot de „arbeidersklasse"
behooren
beneven .s hen, die zich niet als kiezer aangeven
nit vrees van in de belasting to worden aangeslagen of
die onverschillig zijn. .
Mr . v a n H out e n becijferde de
laatstgenoemde categoric op 175,000, een berekening welke
klopt met het resultant vann een onderzoek, dat ik bij een
ondernemin.g, in een groote stad gevestigd en een ontwikkeld werklieden-personeel in dienst hebbend, instelde en
waaruit bleek dat van de werklieden die zich als loon- (of
huur-)kiezers op de kiezerslijst hadden kunnen laten in1) In 1901, volgens de in December verschenen Jaarcijfers over 1902 .

schrijven, slechts 43 pct . van deze bevoegdheid gebruik
hadden gemaakt 1 ) .
Maar ik wit mij niet verder in de statistiek verdiepen .
Hoofdzaak is, dat van hat tegenwoordige kiezerskorps
volgens de ongunstigste berekening 1/4, volgens de gunstigste
meer dan 1/ 3 gezegd kan worden to behooren tot de
,,arbeidende klasse" en dat deze verhouding nog aanmerkelijk ten gunste van die klasse zou kunnen worden gewijzigd, indien alien die de noodige kenteekenen bezitten,
zich lieten inschrijven . Een inkomen van f 550 per jaar
in Amsterdam en Rotterdam is zeer bescheiden ; toch vers chaft hat kiesrecht aan hem die hat gedurende 13 maanden
in dienst van niet meer dan twee patroons heeft genoten
en . . . die zich wit aangeven . ,,Bij tienduizenden - schrijft
mr. S . v a n Ho u t e n in zijn aangehaalde brochure zouden werklieden er hat kiesrecht voor de Tweede Kamer
en de Provincials Staten kunnen verwerven ." Mij dunkt,
dit sties is genoeg om de onjuistheid aan to toonen van
elks redeneering, waarbij aangenomen wordt dat de arbeidende kiasse van hat kiesrecht is uitgesloten . De betoogen,
daarop gebouwd, pechent par la base .
Zijn alzoo de voornaamste argumenten waarmede een
hervattirig der kiesrecht-actie onder de bestaande omstandigheden wordt aaDgedrongen, niet bijzonder kiemmend, er
valt, van liberate zijde, tegen die hervatting heel wat in to
brengen .
De voorgestelde uitbreiding mist geleidelijkheid . Na 1848
heeft men to tang gewacht, alvorens, na de Grondwetsherziening van 1887, hat aantal kiezers belangrijk uitgebreid
wend . Maar in 1890 bedroeg het ruim dubbel zooveel als
in 1880 : 6 .48 tegen 3 .02 pct . der bevolking. De Kieswet
van 1896 verdubbelde hat bijna wear : 11 .71 pct . Zeven
jaar zijn sedert verloopen en men steit opnieuw eeu verdubbeling voor . 1k betwist niet dat dit consequent gehandeld is van hen, die reeds in 1894-1896 de enorme
nitbreiding in ens wenschten, maar ik zeg dat hat gruwe1) Zie 1)e Nieuwe Courant van 10 Oct . 1903 Avondblad.

Iijk inconsequent zou zijn van hen, die in 1896 de Kieswet
tot stand hielpen brengen, haar in 1904 omver to helpers
werpen . Zulk een sprong zou alleen to verdedigen zijn op
grond of van bet feit, dat de zevenjarige praktijk derv
Kieswet haar onbruikbaarheid overtuigend had bewezen
of van de waarneming, dat in die jaren een zoo geweldige
aandrang van degenen, wien die wet bet kiesrecht outhondt, zich had geopenbaard, dat bet roekeloos en ge
vaarlijk zou zijn daaraan weerstand to bieden .
Bestaat zulk een aandrartg? 1k kan niet antlers zeggen, F
dan dat ik er weiriig van bespeur. De ,,provinciale betoogingen" van bet vorige jaar, door de S . D. A . P. op
touw genet, zijn voor een groot deel mislukt . Aan de ,,algemeene" betooging, op 13 September j .1 . to Rotterdam gehouden, deden groote menschenmassa's mee ; maar een
schifting is niet gemaakt en he f zou interessant zjn to
vein emen, hoevele leden van de 350 deelnemende vereenigingen, met - volgens opgave van Het Volk - honderdduizend aangesloten arbeiders, door de tegenwoordige wet
van bet kiesrecht zijn uitgesloten. Voorzoover men kan nagaan
wordt de propaganda voor ,,algemeen kiesrecht" uitsluitend
geleid door kiezers en wordt de hoofdmacht der deelnemers
gevormd door de leden der soc .-dem . en der vrijz .-dem .
partijen, waarvan zeker bet overgroote gedeelte bet kiesrecht bezit of kan bekomen. Van een werkelijke beweging
van een ,,volk achter de kiezers" blijkt niets . Hoe zou bet
ook kunnen, waar onder de kiezers zeif de belangstelling
nog zooveel to wenschen overlaat P 1k geloof wel, dat er
onder de becleelden menschen zijn, wien bet niet aan belangstelling en ernstige zucht tot medewerking ontbreekt ;
werkers met groote gezinnen, wien bet niet meeloopt en
die wel gedwongen zijn nu en dan ondersteuning to vragen
Maar hoe dezen to schiften uit de bedeelden P Zoo bet
,,onrecht" is, dat zij ziju uitgesloten, dat onrecht zal bestendigd worden door de kiesrechtregeling der Unie-commissie - en misschien zelfs door die van de ,,conservatieve"
heift der vrijzinnig-democraten - die immers evenmin bet
kiesrecht geven wil aan wie uit een overheiclskas gesteund
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aangezien een gulden nit do Rijks- of gemeentekas iemands
,,zelfstandigheid en onbevangenheid" [Unie-rapport peg . 75]
toch wet niet meer aantast dan honderd centen nit een
kerkelijke of vereenigingskas . De juistheid der opgaven
van kerkelijke of particuliere instellingon kan niet worden
gecontroleerd - zegt hat Unie-rapport. van veal belan.g
1ijkt mij dit bozwaar niet, aangezien belaughebbenden tegen
hat ten onrechte ontbreken van hun naam op de kiezerslijst kunnen opkoinen, terwiji bovendien elk motiof tot het
doen van on juisto opgaven ontbreekt . Bij particulioren die
ondorstand verleenen, zou hot anders kunnen zijn ; daarom
Iieeft men dan ook do particuliere liefdadigheid wet buiten
rekening moeten laden . En wet de ,,belangstelling" betreft
der wanbetalors, der van do hand in. den tend lovenden
en dergenen die zich niet laden inschrijven uit belastingvrees -- welke waardo kan daaraan uit hat oogpunt van
staatsbelang worden gehocht P Aan partj-belangon kan zij
bij do stembus diensten bewijzen ; is hot dirtoe, dat men
onto medewerking vraagtP
Do geschiedonis van hot ministerie T a k v a n P o o r t v lie t hooft bowozen, hoezeer politioko leidors zich kunnen
vorgisson in do gezindheid banner eigon partij ten aanzien
van zolfs zeor gewichtigo onderwerpen . Do Liberate Unie
zou die ervaring ten tweeden male kunnen opdoen . Immers
niet slechts onder do groep barer vertegenwoordigers in de
Kamer wordt do algeineen-kiesrecht-paragraaf nu niet j uist
als cte leuzo dor partij gehuldigd, maar ook in hot land telt
men ondor hear laden niet weinigon, die hot liefst zouden
verlangon aan die paragraaf voorloopig rustig hear eereplaats in hot Horvormingsprogram to laton . Van bovenaf :
in hot lloofdbestuur en in do besturen van enkelo aangesloten kiosvereonigingon, wordt echter hot vraagstuk warm
gehoudon, en als niet allo teekenen bedriegen, zullen wij
straks, onder hot motief van liberate concentratie, hot ,,algemoon-kiesrecbt"-vraagstuk door do besturen aan do partij
zion opdriugon, on zal do Unie andermaal do rot vervullen
van een formeele kracht, die do lovende stroomingen binnen
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aan zich onderwerpt en kunstmatig versn.elt .
Een zinsnede in de sociaal-democratische Memorie van
Toelichting heeft mij bijzonder getroffen, omdat zij zich
richt tot hen die de invoering van het „algemeen kiesrecht"
m.eenen to moeten tegenhouden of vertragen, nit het oogpunt

van staatsbelang .

Zij luidt

Tegen bet algemeen kiesrecht nit een oogpunt van staatsbelang kunnen alleen zij bedenking hebben, die niet genoeg vertrouwen
stellen in de waarheid en kracht van hun eigen beginsel, om den
strijd met de beginselen van andere partijen op den voet van volkomen gelijkheid to durven voeren . Wie overtuigd is, dat zijne opvatting van staatsbestuur en wetgeving het best beantwoordt aan de
eischen en behoeften der samenleving, vreest niet de vrije concurrentie met andere opvattingen, durft den strijd daartegen voeren
met de wapenen van overtuiging en propaganda, en weet dat de
overwinning van tegenovergestelde meeningen slecbts tijdelijk ken
zijn, dear zij een ervaring moet ople-eren, die bet yolk op den waresn
weg zal terugbrengen .

Die uitspraak klin.kt welluidend in liberale ooren . vrije
botsing van beginselen en ideeen ; onbelemmerde concurrentie
van opvattingen ; onwankelbaar vertrouwen in de eindelijke
zegepraal van de idee, ondanks tijdelijken tegenspoed en
zwakte .
Men vraagt voile vrijheid van beweging voor de democratic, die gekomen is en aanzwelt . Leg hear niets in den
weg, zegt men . ; wellicht zal zij uw beginselen in de
verdrukking brengen of verbannen, meat indien gij in hun
kracht vertrouwen hebt, wet deert hot TI? de Waarheid
overwint toch .
Men late zich niet in verwarring brengen . Wat hier
gevraagd wordt is niet vertrouwen in eigen beginsel ondanks
tegenspoed, maar fctIalisrne, dat tegenspoed tart en ondergang zoekt. Wij hebbenn vertrouwen, wij hebben hoop dat
onze beginselen eenmaal weder de leidende zullen zijn in
maatschappij en staat ; maar het is ons niet onverschillig, hoe
lang dat duren zal, noch hoeveel teleurstelling en verwoesting
or zal worden aangericht voor hot yolk zal zijnu bekomen
van menigen wean en illusie . Juist daarom vertrouwen wij
niet aan de masse, nog altijd helaas ! onontwikkeld en on-
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gestadig, de beslissing over den invloed dier beginselen op
hat staatsbestuur toe . Zoo wij hat democratische principe
van toenemenden volksinvloed huldigen, die toeneming zal
blij vend moeten geschieden on der de leiding van hat intellect. Wij erkennen Demos' uitspraak over onze beginselen
n en ideeen niet als hoogste gewijsde en daarom zijn
wij ook niet bereid hem uitspraak to laten doen over hat
lot van den Staat . Wij erkennen niet, dat de strijd van
beginselen ,,op den voet van volkomen gelijkheid" gevoerd
wordt, indien aan een groote massy Bering ontwikkelden,
die uiteraard de meestbelovende ieiders volgt, van tevoren
de beslissing word t opgedragen . Wij denken dus niet zoo
licht over de beteekenis der ,,ervaring", die on s yolk na
,,de overwinning van tegenovergestelde meeningen" zal
opdoen, alvorens hat ,,op den waren weg" terugkeert . Wij
geven er de voorkeur aan bet ,,op den waxen wag" to leiden
door ontwikkeling zijner eigen geestelijke en moreele kracht
en eerst als hat door kenteekenen van geschiktheid en weistand
- die veal gesmade woorden zijn vol beteekenis - vertrouwen toont to verdienen, hat al den invloed to gunnen,
dien onze tijd eischt .
De fatalisten echter, wier woorden ik bier aanhaalde,
hebben mooi praten . Zij behoeven geen beredeneerd vertrouwen in hat souvereine yolk ; zij getooven dat de ontwikkelingsgang der menschheid onvermijdelijk leiden zal tot
den ondergang van de tegenwoordige maatschappij, j a wenschen dat proces to verkorten door de machtsaanvaarding
van hat proletariaat to bespoedigen . Rat kiesrecht aan hat
proletariaat is dus een machtig stuk van hun dogma zeif ;
hat is niet een deal van hun strijd, inaar hat is een deal
van hun overwinning . Ret verzekert hun niet maar een
betere stalling in de ,,vrije concurrentie" van meeningen ;
neen, hat geeft hun, over een aanzienlijk deal van hat
staatsleven, beslissende macht . Zij zijn bereid van Demos
to alien tijde de uitspraak to aanvaarden, omdat de oppermacht van Demos hun beginsel is .
Ziedaar, kras gesteld, hat onderscheid . Kras gesteld,
omdat men ons instemming met hat algemeen kiesrecht
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is hot noodig hier to herhaen - men verstaat ons gaarne
verkeerd - dat ik niet van de invoering van ,,algemeen
kiesrecht" de omverwerping der maatschappij en de zegepraal
der sociaal-democratic verwaeht . Er zijn to veol levende
krachten in onze maatsehappij buiten hot kiasse-egoIsme,
er is to veal gezond verstand en soliditeit in ons yolk als
geheel, do historische grondsiagen der samenloving zijn
bovendien to stevig, den dat zij aanstonds moon zou storten,
zelfs in hot voorshands on denkbare geval van een georganiseerden stembus-stormloop van hot proletariaat .
Maar gevaar zie ik wel .
In do eorste pleats, omdat onze staatsinstellingen zoo
weinig tegenwicht bieden tegen eon ochiocratie . Machtsoefening door do .goon is men ontwend on hot ziet or
niot near nit, of eonigo partij in hot land zich gemakkelijk
daaraan wear wonnon zou . Do Eersto Kamer is niet stork
en bovendien, ook hear wenscht men tar zijdo to schuiven
of op denzolfden grondslag to stellon als do Tweeds . Do
gemeontelijko autonomic wordt langzaam ondermijnd en
hand over hand neomt do contralisatie van hot staatsleven
too in handers saner regeoring, die niet in onze constitutie
don steun vindt om den tyrannieken wil eener ultra-democratische volksvertegenwoordiging to weerstaan .
En vorvolgons omdat do domocratie, die wj to aanvaarden hebbon, zelfs volgons do erkonning van hear vurigste
vereordors zoo geneigd is om do vrijheid to offeren aan de
gelijkheid . Haalt gij hear binnon in triomf met al wet zij
niedobrengt, ons zal hot land dank vorschuldigd zijn, dat
wij schorp toozion op wet in hear gevolg mode near binnen
tracht to dringen . Yalt gij elks bevoorrochting aan ondor
do gelijkhoidsleus, ons work is thans verdediging van hot
vrijheidsbeginsol togen nivolleoringszucht . Bekampt gij allen
dwang van man op man, wij weerstaan hot staatsdespotisme
van den talrijksten stand .
Zoo vullon wij - kunt gij hot niet erkonnen a - ten
minsto toch elkandor aan .
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benevelen door abstracties over „hot kiesreeht" en ,,den
staatsburger" (welke uit den tijd zijn, omdat onze gekozen
vertegenwoordiging rinds 1896 op breeder grondsiag berust)
noch aan de al Le benepen overweging zich onderwerpt dat
we op 't oogenblik een clericale regeering hebben, waarvan
een verandering in hot kiesrecht ons misschien kan al=
helper - die zal hot billijken dat de eenige vraag, die ik
mij stellen kan, doze is : Met welke elementen gaat men
hot kiezerskorps vermeerderen P
De voorstanders der kiesrechtbeweging zeif kunnen dat
nuchtere standpunt niet wraken . Zij hebben de vroeger geliefde stalling, dat hot kiesrecht een natuurlijk, een aan
hot staatsburgerschap inhaerent recht is, laten vapor . ;
hun beroep op ,,het Recht" klinkt in al hun stukken maar
flauwtjes meer ; in verschillende termen kensehetsen zij
alien de stalling, die zij ten aanzien van de kiesrechtquaestie innemen op de wijze der Unie-commissie, waarvan
ik boven terloops reeds de woorden vermeidde :
Hoover do wetgever in dit opzicht moot gaan, hangt of van
volksaard en gesohiedenis, vin tijd en omotandigheden

l'histoire cle ICS veille
Nu leert ors de ,,geschiedenis"
- dat Nederland in 1896 een kieswet verkreeg, die ongeveer de heift der manneiijke 25-jarige bevolking tot de
rte mbus toeliet en in sons mige districten, waar de welvaart
en de lust tot aangifte wat grooter is dan in andere, zelfs
hot ,,algemeen" stemrecht bijna verwezenlijkte . Zij leert
ors verder, dat geen enkele politieke partij door die kieswet onderdrukt wordt : 1897 bracht een liberaal-radicale,
1901 een antirevolutionair-katholieke meerderheid ; hot aantal sociaal demoeraten in de Kamer ward in 1901 ongeveer
verdubbeid en stork democratische elementen als $ t a a 1 m a n,
o 1 t i n g en anderen vinden zonder buitengewone krachtsinspanning een district dat hun een piaats in de Kamer
geeft . Ten spijt van becijferingen en cijfergroepeeringen,
met bepaaide doeleinden gemaakt, snag voigehouden worden
dat de Tweede Kamer een bij benadering j ui.s t beeld vertoont van den invloed der geestelijke stroomingen die wer-
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kelijk in hat land bestaan en van de beteekenis der belangen die - niet, near hat aantal der belanghebbenden, bij
elkaar opgeteld, maar - in onderling evenwicht gesteld
en gehandhaafd, tezamen vormen hat aigemeene, hat landsbelang. De vercleeling van hat land in honderd districten
corrigeert daarbij de onbiliijkheid of de onjuistheid van
den stembus-uitslag (gevolg van hat meerderheidsstelsel)
die in hat eene of andere district aanwjsbaar moge ziju ;
die verdeelirig beneemt aan zuike fouten een bedervenden
invioed op hat geheeL Hierom is ook de evenredige vertegenwoordiging, hoewel de aandacht ten voile waard die
zij in toenemende mate trekt, niet z oo urgent als hear
warmste voorstanders betoogen .
Leert mij dus de ,,geschiedenis" der laatste parlementaire perioden, dat de kieswetgever van 1896 voorioopig
ver genoeg gegaan is, geen andere ies houden ,,tjd, omstandigheden en volksaard" mij voor. Tijd en omstandigheden dringen bemoeiing van den wetgever met de materieeie
belangen der behoeftige bevoiking ais een zeer voornamen
eisch near voren . Welnu, in geen enkei opzicht heeft de
bestaande Kieswet aan dien drang hindernissen in den wag
gesteid . Aiie politieke partijen hebben de ,,sociaie wetgeving" bovenaan op hun program staan . Het eerste kahinet
na 1896 ward met den naam van ,,ministerie van sociaie
rechtvaardigheid" getooid ; hat tweede kabinet heeft al de
sociale onierwerpen walker regaling zijn voorganger in hat
uitzicht steide, toegezegd en hetzij reeds in ontwerpen uitgewerkt, hetzij in ernstige voorbereiding genomen . Dat er
nog zoo weinig tot stand is gekomen en dat hat zoo langzaam gaat, ligt niet aan de samensteiling van de Volksvertegenwoordiging, maar aan de beperkte capaciteit van de
wetgevende macht . Er is geen enkele reden om aan to
nemen, dat hat viugger zon gaan bij invoering van algemeen kiesrecht ; tenzij indien tar wilie van de sociale wetgeving tai van andere dringende landsbehoeften geheel zouden
worden verwaarioosd - wet nit hat oogpunt van landsbelang verderfelijk zoude zijn .
En in ieder geval staan we met onze sociale wetgeving
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- to dezen aanzien een behoedzaam en geleidelijk voortschrijden . leder ,,sociaal" ontwerp, dat tot nog toe ward
aangeboden, stelde met beangstigende duidelijkheid de
moeilijkheid in hat licht, welke bestaat in hat in evenwieht houden van de sociale rechtvaardigheid (in engeren
zin) met de levensvoorwaarden der vaderlandsche nijverheid en
de financieele soliditeit van den Staat . De ,,omstandigheden"
zijn er dus allerminst naar om hat kiezerskorps to vermeerderen net honderdduizenden personen van wie men met
gewisheid kan zeggen, dat zij voor de ,,sociale rechtvaardigheid" een open, maar voor hat behoud der bronnen van
welvaart aismede voor de eischen eener gezonde financieele
politiek een gesloten oog zullen hebben . 1k verguis of
critiseer niet : ik vind het zeer natuurlijk, dat een arme
den Staat om behoorlijk loon, om staatspensioen, om ruime
bedeeling vraagt en meant dat, als de Staat die thans niet
kan geven, de belastingschroef op ,,de rijken" maar straffer
moat worden aangezet . Maar juist omdat dit zoo natuurlijk is, verzet ik er mij tegen dat in alie partijen - niet
alle proletariers behoeven juist sociaal-democraten to ziju
- hat politiek beleid zich zal hebben to onderwerpen aan
hat aantal van hen die aldus redeneeren . Want, nog eens,
een rechtvaardig staatsbeleid bestaat in de zorg voor hat
behoud van evenwieht der belangen en niet door de bezittenden angstvallig to ontzien, maar evenmin door to trachten
op hun kosten aan de meerderheid des yolks een bestaan
to verschalfen, words de welvaart des lands verzekerd .
.fir is geen gevaarlijker regeeringsbeleid dan hetwelk
hierin bestaat : eerst allerlei, millioenen kostende, maatregelen in hat uitzicht to stellen en in to voeren en vervolgens to bepeinzen hoe men hat geld vinden zal. Ads
de nood eenmaal aan den man is, schijnt hij elk financieel
,,beleid" - ook hat meest roekelooze - to rechtvaardigen .
Zoo words ons vrijhandels-stelsel nu reeds aangetast, gedeeltelijk, ik erken hat, op principieele gronden, maar toch
ook voor een niet gering deal om de simpele reden ,,dat
er geld moat zijn" . Ret is niet to betwisten, dat liberalen
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die op de opdrijving der staatsuitgaven ten krachtigste
aandring en, in hun verzet tegen ,,fiscaal-protectionistische"
tariefs-herziening verzwakt worden door bet besef, dat zij
met zoo heel veal middelen weten aan to wijzen om zonder
zulk een herziening de geregelde doorstrooming van hat
Danaldenvat, dat schatkist beet, to verzekeren . Rat betrekkelijk geying e deal der staatsinkomsten, dat thans gevormd wordt door de opbrengst der belastingen die van de
,,bezittende klassen" worden geheven, - terwjjl toch de
druk der directs belastingen her to lands niet gering is
- toont duidelijk aan, dat zelfs van aanzienlijke verhooging
flier belastingen niet kctm verwacht worden een zo® geweldige vermeerdering van staatsinkomsten als noodig zoo zijn
om in de socials nooden op afdoende wijze to voorzien . Ter
illustratie dime her, flat de ziekteverzekering - komt zij
tot stand overeenkornstig bet ontijdig gepubliceerde voorontwerp - door den bijslag van een golden per ve -rzekerde
walks in bet uitzicht ward gesteld, den Staat naar globale
berekening op een j aarlijksche uitgave van anderhaif mulioen gulden to staan zal komen . En de ziekteverzekering
behoort tot die categoric van social e maatregelen, waarvan
on s - door sommigen smalend, door anderen geruststeliend
medegecleeld wordt, flat zij „peen geld host" !
,,Tijd en omstandigheden" pleiten dus niet stark voor
de toekenning van een overwegenden invloed op bet staatsbeleid aan behoeftig en . En de ,,voiksaard" P
1k herinner aan de woelingen van welhaast een j aar geleden : niet aan de spoorwegstaking, maar aan de Aprilbeweging . 1k wijs op de zonderlinge opvatting van den aard der
verplichting tot belastingbetaling, die zeker niet allen in
de volksklassen, maar toch nergens zoo stark en zoo algemeen als daar, heerscht. 1k vestig de aandacht op bet
enorme getal aanhangers, onder de lagers volksklassen, van
de vaag-anarchistische opvatting, flat bet ,,niks gedaan" is
met heel den wetteiirommel ; - waaruit de Unie-commissie
kan zien walks waarde er to hechten valt aan bet ,,argument", flat men den menschen bet stembiljet moat geven,

189 opdat ze zullen leeren hoe weinig ze er me kunnen nitrichten (Rapport pag . 52) .
Gij kunt bet toch niet tegenhouden! roept men ons
toe . De democratic schrijdt voort met onweerstaanbare
kracht ; ruimt baan!
Ret is goad . Wij koesteren dien waan ook niet . Den
reactionairen drang tot betooming van volksinvloed en tot
behoud van census-kiesrecht hebben wij zelven tot staan
gebracht door de kiesrecht-uitbreiding van 1896 . Ret is
mogelijk dat eens zelfs de indijking van het algemeen kiesrecht, welke de tegenwoordige wet bevat, zal moeten vallen,
ja, dat de schoone idea der democratic voor een brute
arithmocratie de pleats zal moeten ruimen 1) . Maar dat
inoge dan bet werk van anderen zijn ; niet van hen die
crop bedacht waxen ,,de bedding to bereiden' voor den
wassenden vloed .
Slaan de wateren over den dijk, zij
zullen nooddienst verrichten ; maar zoolang er hoop is, dat
de stroom de gegraven bedding zal volgen en die vanzelf
allengs uitdiepen en verbreeden, zoo lang zullen zij niet
den dijk helpen doorsteken vreezende dat bet water er
tdch over been zal slaan! Bovendien, joist van den tijd
verwachten zij zooveel . Dc tijd, die in breedere kringen
ontwikkeling en welvaart zal brengen ; de tijd, die zeif den
factor van geleidelijkheid uitmaakt, zonder welken de verwezenlijking van bet algemeen kiesrecht al de gevaren der
democratic over ons uitstort maar haar zegeningen hoogstens ten halve .
1k erkende volmondig - jets, wat ons herhaaldelijk
voor de voeten is geworpen - dat de tag enstand die in
de linkerzijde aan bet ,,algemeen kiesrecht" wordt geboden,
niet steunt op ecu principe van staatsrecht . Maar in
de beginselen van staatsbeleid, die dezerzijds gehuldigd
worden, vindt dat verzet, gelijk ik aantoonde, menig krachtig
1)
de sorte qua la socldtd (serait) la somme de leur.c. pouvoirs ;
one democratic comma on dit generalement, one arithmocratie, comma on
dit plus exactement." - M. 0 s tr o g or ski. La democratic et l'organisation des partis politiques . (1903) Tome I p . 94. --
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steunpunt . Juist daarom kunnen w j to beter met een koel
verstand en een nuchter oordeel de kiesrechtbeweging beschouwen en haar verdiensten en beteekenis toetsen aan de
staatkundige ontwikkeling, die ons yolk in zijn geheel op
het huidige oogenblik werkelijk vertoont . Het „algemeen
kiesrecht" is ten onzent, ik spreek van de linkerzijde, een
quaestie vann zuiver .politieken aard . En -war dit zoo is,
hoe zou men
dit ten slotte
voorbijzien, dat zij mist
wat een politieke quaestie van haar rang allereerst behoeft
actualiteit, de urgentie welke de Liberale Unie nauwelijks
drie jaren geleden haar ontzei . Zij beheerscht on.s politieke
levee volstrekt niet . Zij hrengt, ondanks de reclame die
enkele partijen voor haar maken, onze natie niet in bewegin g .
In nog m.indere mate doers dat de secundaire voorstelleu die aan de invoering van algemeen kiesrecht zijn
vastgeknoopt ; de vrijzinnig-democratische Kamerleden hebben daarom, naar mij voorkomt, van hue standpunt het verstandigst gedaan door hue voorstel tot grondwetsherziening
nag enoeg geheel to beperken tot het algemeen kiesrecht
zelf en daarnaast slechts de verwijderin g van eenige belemmeringen voor to dragen, het aann den wetgever overlatende inn
hoeverre hij van de vrijheid, hem aldus verstrekt, zal gebruik maken . Hunn voorstel steekt tegen de drukte van
het sociaal-democratische door zijnn bekn .optheid, tegen de
vaagheid van dat der Unie-commissie door zijn preciesheid
af. Men weet wat men eraan heeft, het stelt de vraag
zuiver : wilt gij algemeen kiesrecht pier et simple, of niet ? Het
last gears toegang aan praatj es en overredingen als : help
maar eerst de Grondwet herzien, dan zal het met de n.ieuwe
kieswet zoo'n vaart wel niet loopen
of : beden.k Loch
dat de linkerzijde een lens moat hebben om weer meerderheid to worden . Pat voorstel zal hat object van den strijd
moeten zijn, hat ware concentratie-punt vann alienn die „algemeen kiesrecht" wenschen .
Maar, zoolang er nog zijn, die met hat hier geschrevene
instemmen, van de linkerzijde niet .

Anti-Marxistische Vi/edijver
DOOR

Jhr . Mr . P . J . DE GEER .

ilet derde begrootingsdebat in een parlementaire periods
pleegt niet tot de belangrijkste to behooren, wat de bespreking van bet algemeen IRegeeringsbeleid betreft . De verkiezingen, die het Kabinet aan bet roar bracliten, liggen to
ver achter den rug, om nog veal nawerking to doer gevoelen .
Ministerie en Kamer zijn aan elkaar gewend geraakt . De
hoofdaandacht is gevestigd op concrete wetsontwerpen, die
nanhangig of op komst zijn . En anderzijds ligt de aanstaande
verkiezingsstrijd nog op to grooten afstand, dan dat hj reeds
een breeds schaduw zou kunnen vooruitwerpen .
Betrekkelijk sober zijn dan ook ditmaal de aanvallen
geweest, die hat Kabinet wegens zijn algemeen beleid to
verduren heeft gehad . Yoornamelijk bestonden ze in nitingen
van teleurstelling over tekort aan legislatieve vrucht .
Dc bonding van bet Ministerie is daartegenover heel
wat krachtiger geweest dan een jaar tevoren . Al kon de
h)her D r u c k e r er met recht op wijzen, dat, in vergelijking
met de vier laatst voorgegane kabinetten, de stand der
werkzaamheden bij den aanvang van bet derde jaar allerminst gunstig was, - de reds van den Premier schijnt
voldoende grond to geven voor bet vertrouwen, dat de
eerste moeilijkheden thans zijn overwonnen en dat nu op
allerlei terrain bet spoor gevonden is, waarop met kracht
en energie in vaster gang zal worden voortgeschreden . ilet
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vermeerderd zelfvertrouwen van den voorzitter van hat
Kabinet was onmiskenbaar. En de kiare rondborstige ontwikkeling van den stand van den ministerieelen arbeid
maakte een uitnemenden en bemoedigenden indruk .
Hat baste, wet Kamer en yolk thaws kunnen doen, is
vertrouwend wachten, en hopen dat hat niet to last zal
ziju one nog in doze vierjarige periods veal nuttigs tot
stand to brengen .
Intusschen is hat algemeene begrootingsdebat ditmaal
voor een belangrijk deal beheerscht door een vraag, die,
ofschoon niet rechtstreeks met hat Regeeringsbeleid in verband staande, niettemin voor de toekomst onzer vaderlandsche politick van groot belang is .
1k bedoel de vraag, welke van do beide hoofdrichtingen, in do Kamer vertegenwoordigd, de baste wapenen
heeft tegen over de Marxistische dwaalleer . In verband
daarmee de vraag, of hot liberalisme noodwendig moat
afvloeien near do sociaal-democratic, in then zin zelfs, dat
de tegenwoordigo liberaal eigenlijk een inconsequente
soeiaal-demoeraat zou zijn . Zoo dit laatste juist ware, zou
hiermee natuurlijk reeds zijn uitgemaakt, dat do liberals
richting tegenover de sociaal-democratic uitermate zwak
staat . Doch ook zoo hat niet juist is, kan hat zijn, dat
toch de linkerzijde zwakker wapenen heeft tegenover hat
socialisme dan do partijen van rechts . Ook is do mogelijkheid niet uitgesloten, dat hetzij linker- hetzij rechterzijde
tijdelijk hot sterkst staat, maar op don duur anti-Marxistische argumenten zal moeten leenen bij hear concurrence.
Over al daze zeer interessante quaesties is in do Kamer
uitvoerig en grondig gedebateerd .
Toch is hat onderwerp allerminst uitgeput, en wear
do zaak reeds vroeger meermalen mjn belangstelling trok,
zou ik gaarne do aandacht van den lezer voor enkele opmerkingen hierover willen vragen . Geheel nutteloos schijnt
eon nadere beschouwing der quaestie in goon gavel, nu
blijkbaar do naeeningen nog zeer uiteenloopen en hat laatste
woord in daze nog wel niet gesproken is .
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waarmee deze richting het best kan bestreden worden, niet
voldoende onderscheidt de verschillende elementen, waaruit
bet sociaal-democratisch verschijnsel is samengesteld .
Op drieerlei dient bier mijns inziens de aandacht gevestigd .
Vooreerst op bet feit van de arbeidersbeweging van
onzen tjd . Evenals dit in vroeger tijdperken van de geschiedenis gebeurd is, zoo heeft ook thane een opschuiving
plaats van een maatschappelijke groep, die, tot dusver met
bescheidener plaats aan den gemeenschappelijken disch
tevreden en gelukkig, allengs nieuwe behoeften in zich
heeft voelen ontwaken en nu ale vanzelf ruimte vraagt ter
voldoening claaraan . Tal van factoren hebben meegewerkt om
dit proces to voorschijn to roepen. Het zou mij to ver voeren
hierop nu in to gaan . lToldoende zij bet, her een geestelijken
en een stoffelijken factor slechts to noemen : bet hoogere
peil van bet onderwijs, en de moderne vorm der industrie .
In de tweede plaats dient onderscheiden de economische leer der sociaal-dem ocratie ; haar theorie over de
meerwaarde ; haar meening, dat afschaffing van bet privaat
bezit en socialisatie der productiemiddelen bet geluk van
alien zal verhoogen ; haar voorspelling, dat de toekomst
een collectivistischen productievorm zal brengen, en haar
oordeel, dat bet onze plicht is met alle kracht die toekomst voor to bereiden en .to verhaasten.
In de derde plaats verdient de aandacht bet wijsgeerig
kleed, waarin de sociaai-democratic dit ailes hult en dat
aan haar speculatieve citing en de kracht en de charme van
een eigen afgeronde levensbeschouwing geeft .
Dit drietal elementen vormt de tegenwoordige sociaaldemocratische beweging, en evenals bet bij de bereiding
van een drank voldoende is, dat
n der samenstellende
deelen vergif is, om den geheelen drank to vertroebelen,
zoo kan ook wie jets onschadelijks en onschuldigs, ja zelfs
wie jets gezonds en normaals ziet in enkele der genoemde
elementen, nochtans, op grond van bet verderfaanbrengende
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194 van een antler element, concludeeren tot hat doodelijk-vergiftige van hat geheel.
,,Gezond en normaal" meen ik, dat hat eerste verschijnsel is waarop ik wees . Ret best ontwikkelde deal
cler arbeidersklasse voelt zich in ouze dagen door nieuwe
aspiraties gedreven en vraagt pleats onder hen, wier levee
op hooger worming en beschaving is gericht . Daze sociale
evolutie, die onder de werking van aanwijsbare oorzaken
bezig is zich to voltrekken, hebben wij to aanvaarden en
to bevorderen als een verrijking van hat maatschappelijk
leven . Al gaat ook deze geboorte met weeen gepaard, hat
is de natuurlijke loop der dingen en kan op den. dour
niet antlers dan aan allen ten goede komen.
Een der openbaringsvormen van dit proces is de yakorganisatie, met hear streven near hater arbeidsvoorwaarden .
Men heeft hiertegen aangevoerd, dat hat weliswaar de
krachtigsten onder de arbeiders beat, maar daarentegen de
zwakken in nog grooter ellende dompelt . Immers hat gevoig zal in vale gevallen zijn - men denke b.v . aan de
bouwvakken - dat minder dan tevoren werk zal aangeboden worden, zoodat naast goedbetaalden arbeid voor
sommigen (de ,,aristocratic" uit den arbeidersstand) zal staan
werkeloosheid voor anderen .
flier is ougetwijfeld een gevaar, maar toch een, dat
niet overdreven behoort to woMen en zich in hoofdzaak
slechts in een overgangstoestand kan doen gevoelen . De
vermeerderde welvaart en koopkracht van een deal van den
arbeidersstand moat wel ook aan andere groepen der samenleving, met name aan de kleine burg erij ten goede komen,
die dan op hear beurt wear gelegenheid zal vinden, door
een verhooging van levenspeil ook aan de misdeelde arbeiders nieuw werk to verschaffen . De zaak is deze, dat
hoogere productiekosten, die hue oorzaak uitsluitend vinden
in beter betaalden arbeid, altijd nieuwe consumenten scheppen, als we1kom equivalent voor de rechtstreeksche vermindering van consumtie, welke de verhooging der kosten
kan meebrengen .
1k stip hier slechts en punt aan, dock ' op deze wijze
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mean 1k, dat ook andere schaduwzijden, die bedachtzame
geesten aan de arbeidersbeweging van onzen tijd meenen
to zien, bij nauwkeuriger besehouwing van de duurzame
gevolgen moeten vervallen .
Als betrekkelijk ,,onschadelijk en onschuldig" zou 1k
willen kenmerken bet tweede bestanddeel der sociaal-democratische beweging : hear eeonomische leer, en de toekomstfantasieen die zij daaraan vasbknoopt . In zoover daze laatste
made eau wijsgeerigen grondsiag hebben en sommige adepten
der sociaal-d4 mocratie tot de meaning brengen, dat onder
een betere regaling der productie een toestand van volmaakt
geluk en zondeloosheid zal kunnen intreden, moat ik bier
natuurlijk een uitzondering waken . Yanzelf kom 1k daarop
bij bet derde bestanddeel kortelijk terug . Loch dit is in
dies absoluten vorm niet bet algeineen in die kris ;en ge.deeld gevoelen, en in elk geval niet onafscheidelijk aan de
economische toekomstmuziek verbonden .
De economische leer op zich zelf vormt, inijus inziens,
Been gevaar .
Of bet j nist is, dat onze tegenwoordige kapitalistische
productievorm over eenige eeuwen zal vervangen worden
door een collectivistischen, ken ons koud laten . Of de
meerwa arde en de ,,Verelendungs"-theorie onhoudbaar zijn
gebleken, is nit wetenschappelijk oog punt ongetwijfeld belangrijk, maar zulke vragen zijn, zoo ze worden afgescheiden
van den wijsgeerigen bodem waarin ze voor den sociaaldemocraat tieren, to nuchter en to technisch van aard, dan
dat ze een beginselstrijd onder bet geheele yolk zouden behoeven in bet leven to roepen .
Ondersteld, dat alle door sociaal-democraten op zulke
punten verkondigde theorieen juist zijn ; ondersteld ook, dat
afschaffing van bet privaat bezit en regaling van de productie
door do genieenschap op den duos mogelijk en profijtelijk
zal blijken ; ondersteld m .a .w, dat de sociaal-democratic
economisch gelijk heeft, den zou near mijne overtuiging
die rlchting niet minder verderfelijk en verwerpelijk zijn
voor ons yolk den thans .
De kern, de essence van de sociaal-democratic is noch
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tracht meester to waken, maar hear wijsgeerig stelsel .
Het is dat stelsel, dat het gif druppelt in hear arbeiders
beweging, , en dat hear economie, voorzoover die joist mocht
zij a, bezoedelt en omlaag sleurt nit de refine regionen der
wetenschap near het terrein der menschelijke hartstochten .
Do wijsbegeerte van de sociaal-democratic is, gelijk bekend is, die van hot historisch materialisme . Zij kept geen
andere beweegkracht in de geschiedenis den de stof . Godsdienst, zedelijkheid, recht, kunst, zijn volgens hear slechts
refiexen, in den menschelijken geest teweeggebracht door
de stof, en den ook in hun ontwikkeling volkomen gebonden
aan de wisseling van stoffelijke behoeften en verhoudingen .
Hot bewustzijn wordt door het zijn bepaald, niet omgekeerd. Doze stofvergoding leidt er den toe, om alle kracht
en invloed to ontzeggen aan de geestelijke en zedelijke
goederen ouzer samenleving . Liefde, medelijden, plicht, rechts
gevoel, algemeene solidaritoit der menschen, - ze betoekenen
niets . wet onze handelingen determineert, is uitsluitend
stoffolijk voordeel . Er bestaat dus alloen solidariteit tusschen
personen met gomeenschappelijke belangen : do zoogenaamde
kiassesolidaritoit. En wear bovendien recht, godsdionst enz .
sleclits in schijn bestaan, voert dit vanzelf tot hot dogma
van den klassenstrijd, d .w.z . tot de meening dat do goschiedenis der menschheid bestaat nit eon chronischen strijd
van klassen en dat de vooruitgang gediend wordt door het
aanwakkereu en hot toespitsen van dien strijd .
Alzoo eon volkomon negatie van het geestelijke ; en
als gevoig daarvan do prediking van den strijd van alien
tegen alien.
Het is volgens die beschouwingswijze niet aldus, dat
er vele malen een belangenstrijd tusschen den eenen en
don anderen mensch bestaat, weiko, zoo goon hoogere factoren temperend intreden, vaak tot acute nitbarsting ieidt .
Maar hot is aldus, dat er eon doorloopende kiassenstrijd
heerscht tusschen hot eene en hot andere volksdeel, waarvan men zich ze]fs niet bewust bohoeft to zijn, on die ook
hot rechtsgevoel, do wetonschappelijke opvattingon, hot
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politick inzicht, de zedelij ke en godsdienstige zienswij ze,
in 't kort alle ideologie zelve, welke in een belangengeschil
uitspraak zou kunnen doers of temperend zou kunnen inwerken, determineert en beheerscht .
Ziedaar de grondstelling van Marx, welke vierkant
en onverzoenlijk staat tegenover de incest elementaire beginselen van het christendom, en die d arom een vloek
wordt voor elks arbeidersbeweging, die zij besmet, en voor
elks economic, waaraan zij levers inblaast .
Laat het zijn, dat de productie door de gemeenschap
gunstiger resultaten zou afwerpen dan die door particulieren ; last het zijn, dat het algemeen belang gediend zou
wezen met steeds verdere uitbreiding van het terrein en
de werkzaamheid der gemeenschap ten koste van die van
denn individu ; last het zijn, dat men to dice opzichte radicaal zou moeten doortrekken de lijn, welke thans, ter
leniging van nood en als reactie tegen overdreven individualisme, reeds getrokken begirt to worden in velerlei
socials wetgeving ;
inn dit alles ligt nets onchristelijks
of a priori verwerpelijks ; het betreft technisch-wetenschappelijke strijdvragen ;
dan is toch dit de font en de
kanker der sociaal-democratic, waardoor ze het yolk vergiftigt en het publieke levee demoraliseert : dat ze het
voorstelt, en het ten gevolge van haar wijsgeerig standpunt voorstellen most, alsof de strijd over dergelijke controversen wordt beheerscht door het eigenbelang van hen die
er aan deelnemen .
En die font is de allesbeheerschende van haar optreden .
De economische stellingen zelve wisselen en vervloeien
voortdurend. De „Verelendungs"-theorie is nu reeds door
de meeste sociaal-democraten prij sgegeven . Over den toekomststaat zijn de denkbeeldeu thans anders dan dertig jaar
geleden . De meerwaardetheorie is in eigen kring niet meer
onaangevochten . De o phef6.ng van het privaat bezit wordt
in minder absolutes zin genomen dan door de eerste voorvechters .
Maar wat blijft, wat vaststaat to midden van zooveel
vervloeiing, is de historisch-materialistische gedachte ; de
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prioriteit van de stof ; de theorie van den klassenstrijd met
al hear noodlottige gevolgen van heat en nijd en verdachtmaking .
Minister P i e r s on heeft destijds niet zulk een ongerijmd woord gesproken, then hij zeide, .dat hat groote verschil tusschen de sociaal-democraten en hun tag enstanders
dit was : ,,Hoe denkt gij over de armoede? Beschouwt gij
het voortduren van hat pauperisme als een vraag van
willen of niet willen ; of als eene van kunnen of niet
kunnen P" Dit is evenwel geen economisch verschil, zooals
door Mr . P i e r s o n en anderen aangenomen ward, maar een
wijsgeerig . Wanneer de sociaal-democraten bloot-economisch van oordeel waren, dat hat pauperisme is op to
heffen, en dat hun bestrijders, een tegenovergestelde meaning
toegedaan, bloot-economisch dwaalden, den zou er eene
alleen-technisohe strijdvraag van kunnen of niet-kunnenn
bestaan. Doch juist hat element van willen of niet-willen,
dat in hat debat getrokken wordt, is een uitvloeisel van
de wijsgeerige misvatting .
Wanneer nu de vraag gedaan wordt, door walk levensprincipe de sociaal-democratic hat krachtigst ken bestredei
worden, den is, dunkt mij, na het voorafgaande hat antwoord niet twijfelachtig .
Het afgeloopen najaar ward mij door iemand, die hat
Middenstands-congres had bijgewoond, verzekerd, dat in
een beweging als van dit congres de meest natuurlijke
bestrijding lag der sociaal-democratic .
1k heb dit then teti sterkste ontkend, omdat wet ik
in de sociaal-democratic veroordeel en verfoei, niet is hat
streven eener omhooggaande kiasse, maar de demonische
philosophic waarmee zij dat omhooggaan bedoeltte omlichten .
In hat j ongste Kamerdebat hebben wij nu van verschillende zijden gehoord, dat de meest afdoende bestrijding
der sociaal-democratic ligt in wetenschappelijke economische
werken . De hear Go em an B o r g e sin s heeft ons zelfs
verzekerd, dat zij, die daze richting nu nog op anderen
grond bestrij den, ten slotte ,,den Bijbel voor een hog enblik
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economisch ,,het systeem van de soeiaal-democratic in den
grond valsch" is.
1k moet ook dit ontkennen, omdat prat ik in de sociaaldemocratie veroordeel en verfoei, niet is hear economische
zienswijze, maar de wijsgeerige levensbeschouwing, welke
aau die zienswijze wordt ten grondslag gelegd en waaruit
zij hear levenssappen en strijdkracht en aantrekkelijkheid
voor de massy put . Toont vrij aaii, dat de ,,Verelendungs"theorie onjuist was . Laat de meerwaarde-theorie kantelen
voor elks 00g. Betoogt, dat de aimacht der gemeenschap,
in pleats van geluk en welvaart, verarming over allen zou
brengen . De sociaal-democratic zal er slechts in geringe
mate door gedeerd worden . Dit alles zijn de takken aan
den boom van hear geloof. Zoo zij er eenige moot afhouwen, andere zullen daarvoor in de pleats komen . En dif
snoeiingsproces zal het leven zelf van den gif boom niet
schaden . Men heeft in de Lamer gezien, hoe gemakkelijk
en bereidwillig een man als mr . T r o e 1 st r a b .v . de ,,Verelendungs"-theorie, zelfs in hear relatieven vorm, over boord
wierp. Bereidwilliger zelfs den hij van zijn standpunt had
behoeven to doer., dear immers de sociaal-democratic nooi±
geleerd heeft, dat de ,,Yerelendung" ondanks de tegenwerkende factoren van vakbeweging en sociale wetgeving
een felt zou moeten worden, maar slechts dit, dat die
,,Verelendung" een tenclenz is van den kapitalistischen
productievorm, een tendenz die uiteraard door andere
beweegkrachten ken worden getemperd of geneutraliseerd .
Hieruit volgt, dat de theorie niet door het enkele aanvoeren van eenige statistische gegevens is orover to werpen .
Doch het is zoo alleszins begrijpelijk, dat mr . T r 0 e 1 st r a
niet to zeer hecht aan de economische dogma's . Niet met
hen staat of valt de kern der sociaal-democratic . Niet met
hun weerlegging boet zij hear voornaamste drijfkracht in .
In waardeering van de bedoelde economische bestrijding
wensch ik voor niemand onder to doers . Op het terrein
der technische wetenschap is zij van ongemeen belang . En
op het terrein der hoogere beginselen ken zij dit nut
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stichten, dat wie twijfel wekt aan de economische onfeilbaarheid der sociaal-democratische heroen, allicht een
steentje bijdraagt tot bet wekken van twijfel aan de
onaantastbaarheid hunner apodictische uitspraken ook op
ander g ebied . Doch meer gewicht hechte men er den ook
niet aan . Men zie niet een bestrijding van bet wezen der
sociaal-democratic in wet slechts een afdingen op hear
accidenteele inzichten is .
Hoe staat bet nu met de bekamping van datgene
wat essentieel en duurzaam is in het sociaal-democratisch
denken, wat deze richting tegelijk krachtig en zielverwoestend
maakt ?
Ons dunkt, bier staat de liberale levensbeschouwing
zwak. her vindt bevestiging de in de Kamer aangevochten
bewering, dat de krachtigste borstwering tegenov er de
sociaal-democratic vormen niet de vrijzinnige, maar de positief-christelijke beginselen . Allerminst, alsof bet liberalisme
noodzakelijk en logisch op socialisme zou moeten uitloopen .,
en alsof wie dien weg niet volgt, inconsequent zou zijn .
Maar wel in dezen zin, dat bet gevaar van door den stroom
meegesleept to worden, voor een liberaal ve6l grooter is
dan voor een belijdend christen . De laatste heeft reeds
inn bet enkele feit van zijn geloof een waarborg en een
onderpand van de onwaarachtigheid der sociaal-democratische leer . Dat geloof staat zbb lijnrecht tegenover de
historisch-materialistische opvatting, dat, wanneer bet inderdaad zijn positief bezit is, elke andere weerlegging dier
dwaalleer voor hem overbodig is . De godsdienst is voor
hem hoog ste realiteit, en een wij sgeerig stelsel, dat met
alle overige ideologie ook den godsdienst tot product der
stof maakt, is hemm a priori verwerpelijk . Bovendien zijn
hem zedelijkheid en recht reeds daarom voor alle tijden
absolute en onveranderlij ke grootheden, omdat zij gefundeerd zijn in den godsdienst . Al erkent hij een ontwikkeling, onder Gods leiding, van bet gevoel voor zedelijkheid
en recht, ten eenenm ale uitgesloten is hem een voorstelling,
alsof die begrippen m.echanisch en secundair moesten wisselen near de gril der stoffelijke verhoudingen .
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Nu is het moeilijk, in een enkele zinsnede to zeggen
wet de liberalen hierover denken . In menig opzicht geldt
her het ,,zooveel hoofden zooveel zinnen ." Maar dit staat
dan toch vast, dat, inzoover de liberalen niet door misverst and
tegenover de positief-christelijke partijen staan, zij alien
uitgaan van een ,,onafhankelijke moraai" ; van een recht
dat in het gunstigste geval tussehen hemel en aarde zweeft ;
en van een zedelijke wereldorde, die, j a sours met eerbiedwaardige pieteit ken worden vastgehouden, maar die niet
rust op een geopenbaarden wil van God .
De adepten van zulk een richting moeten wel, verge1ijkenderwjs, zwak staan tegenover het wijsgeerig stelsel
der sociaal-democratic . De krachtigste, meest zelfstandige
geesten loopen niet veel gevaar . Zij scheppen zich een
eigen gedachtenwereld, waarin voor hun ideologie voldoende
pleats wordt ingeruimd . Zij laten zich het bezit der geestelijke dingen niet rooven . Zij willen niet verhongeren
aan den bedelaarsmaaltijd van het materialisme.
Maar is het onverklaarbaar, dat het met minder krachtige
persoonlijkheden vaak anders gaat P Geeft de liberale geloofsleer een stevig schild en een goed-gesloten harnas
tegen den sociaal-democratischen stormloop P Is van die leer
vastigheid to verwachten tegenover de in hear stoutheid
en afgerondheid zoo verleidelijke hypotheses P Wanneer
iemand zegt : ik zal uw ,,onafhankelijke moraal" verwisselen
met eene die op eigen wortel stoelt ; die wortel zal nu niet
zijn Gods geopenbaarde wil, maar de evolutie der stoffeiijke
omstandigheden, - zal er dan van het aanbod van zuik
een moraal niet wondere bekoring uitgaan P
Wij beschouwen de liberale richting niet als een stroom,
die noodwendig moet afvloeien near de sociaal-democratic,
maar wij beschouwen hear als een weiland, dat tegen den
opbruisenden vloed van het socialisme door gees dijl~en
beschut is.
Sluit dit nu nit een waardeeren van wet van liberale
zijde tot bestrijding van het socialisme geleverd wordt P
Omtrent de economic werd deze vraag reeds beantwoord.
Mijn waardeering is dear onbeperkt, maar ze is soortelijk
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voor wat geschreven wordt over de quaestie van vrijhandel
of protectie .
Intusschen most erkend, dat ook het historisch materialisme door liberals schrijvers op degelijke wetenschappelijke wijze bestreden is . Dr . B art h in Duitschland en prof.
Kern k amp in ons land leveren er de voorbeelden van .
Tilt de geschiedenis toonden zij aan, dat de feiten niet
kioppen op de historisch-materialistische hypothese . Deze
steun voor de christelijke overtuiging wordt natuurlijk
dankbaar aangenomen, evenzeer als de steun, op afgeleide
punten van zedelijkheid of recht zoo vaak door liberals
denkers, op bloot-verstandelijke gronden, aan de beginselen
of verlangens der belijdende christenen gebracht . Zeer verwonderd zijn deze laatsten over dergelijke help nooit . Ret
staat voor hen vast, dat voortgezette eerlijke wetenschap op
den duur altijd de waarheden des geloofs most bevestigen .
Maar wie flu zou willen beweren, dat zoodanig geleerd
betoog, hetwelk voorshands toch altijd voor aanvechting
vatbaar blijft, een even krachtigen tegenweer biedt tegenover tijcielijke verdwazing, als de christelijke levensbeschouwing, die ZOU zich toch klaarblijkelijk vergissen . Als steun
en bevestiging voor wie reeds op vaster bodem staat, is
hot welkom . Als schutspilaar voor wie anders in do lucht
hangt, zouden wij er niet onbepaald op vertrouwen .
Volledigheidshalve voeg ik aan het bovenstaande nog
eon kort woord toe . De materialistische dwaling, die mijns
inziens de kern der sociaal-democratic uitmaakt, en die de
belijders van het positieve Christendom tot haar eerst-aangewezen en krachtigste bestrijders maakt, komt niet hot
minst tot citing in wat men zou kunnen noemen het ethisch
ideaal van de partij, aldus luidend : door stofFelijke tot
zedelijke verbetering . Dezelfde partij, die steeds zulk een
open oog bljjkt to hebben voor de feilen en misslagen, de
verkeerde neigingen en begeerten van hen die stoffelijke
welvaart genieten, neemt, wanneer zij den toestand der
minder bedeelden beschouwt, grif aan, dat hot lags economische peil de oorzaak is van alle mogelijk kwaad, en voor-
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met aardsche goederen . Met de zonde als zelfstandigen
factor wordt niet gerekend . De stolfelijke nooddruft is de
oorzaak van zedelijke verdorvenheid .
Hand aan hand met deze wegcijfering van de zonde,
gaat de wegcijfering van hear gevoig : de smart als onverdelgbaar element van ons aardsche leven .
De sociaal-democratic droomt van een heilstaat, waarin
ieder volkomen gelukkig zal zijn . Reeds merkte ik boven
op, dat dit niet door alle woordvoerders in even absolutes
zin wordt genomen. Maar uit nagenoeg alle iiitingen blijkt
toch van een vertrouwen in een lichtende toekomst, zooals
onze aarde nooit gekend heeft . De gewijzigde productievorni
en de reinheid des harten, die hiervan hat gevoig zal zijn,
zullen tot dies ideaal-toestand gelijkelijk meewerken . Thans
reeds gevoelt een goad sociaal-democraat, telkens wanneer
hij ,,een bergtop beklimt in hat door hem veroverd denkensgebied," de heerlijke paradijslucht zich toewaaien . Pit ideaal
staat, volgens hem, drom zooveel hooger dan hat christelijk ideaal (dat 66k van een paradijs in de toekomst spreekt),
omdat hat gegrond is in de wetenschap .
Het behoeft nauwelijks gezegd, dat ook deze droomerijen
de krachtigste bestrijding vinden in de christelijke levensbeschouwing . Dat ze ingang vinden bij een geslacht, dat
van hat christelijk geloof is afgeweken, is voomwaar niet to
verwonderen . De mensch moat nu eenmaal een licht in
de toekomst hebben, hetzij voor zich of voor zijn nakomelingen. Hij smacht near een bestemming Iran hooger
waardij dan dit nietige laves hem schijnt to schenken .
Dit is ziju adeldom ; een synaptoom dat hij ,,van Gods
geslacht" is .
Een wereldbeschouwing, die den mensch zijn eeuwige
individueele bestemming ontneemt, maakt hem ecu gemakkelijke proof van sociaal-democratische begoocheling.
Aau de andere zijde weet de christen, dat hat voorgespiegelde toekomstbeeld een ijdel phantoom is. Hij kept
de zonde als een zelfstandig element in hat laves, door
gees gewijzigden productievorm of verhoogde stoffelijke
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welvaart to vernietigen . Hij weet, dat op deze aarde het
hart ,,eindeloos begeeren blijft" en de bevrediging van
iedere behoefte nieuwe verlangens zal scheppen . Zjn ideaal
van geluk en vrede, ook voor dit leven, ligt niet op het
terrein der zichtbare dingen .
Inderdaad, twijfel behoeft her niet to bestaan, welke
levensrichting het krachtigst is gepantserd tegen de
sociaal-democratic .

Wanneer ik uit de boven geleverde beschouwingen
eenige conclusies mocht trekken, dan zou het in de eerste
plaats deze zijn, dat er krachtig naar moet worden gestreefd,
de gezonde en normale arbeidersbeweging nit den greep
der sociaal-democratic to redden en aan haar een eigen
zelfstandig bestaan to verzekeren . Door de voorgangers der
positief-christelijke arbeiders wordt dan ook sedert lang in
die richting gestuurd, en het komt mij voor, dat hun
streven warme sympathie verdient . Ook voor de andere
arbeiders - al zal de strijd hier zwaarder zijn - valt
iedere poging toe to juichen en to steunen, welke er op
is aangelegd hen in den huidigen moeilijken maatschappelijken groeitijd to bewaren voor den vaistrik van het
materialisme met zijn booze wegdoezeling van rechts- en
zedelijkheidsnormen . Zoo men van een of andere maatschappelijke groep wil spreken als van een keurcorps
1egenover de sociaal-democratic, dan meen ik in onderscheiding van wien ik boven citeerde, dat daarvoor niet in
aanmerking komen de middenstanders, maar de nietsocialistische werklieden . Zij vormen het levered protest
tegen de waanvoorstelling, alsof de sociale evolutie van
onzen tijd volstrekt zou moeten staan in het teeken der
stofvergoding.
Mijn tweede conclusie zou wezen, dat de aanhangers
der beerschende economic zich angstvallig moeten hoeden
voor de verleiding, de uitkomsten hunner economische
studien meer aannemelijk to waken door ze op onnatuurlijke
wijs to verbinden aan eeu of ander hooger beginsel . Zoo
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ruggesteun niet van noode. Zoo ze onjuist zijn en op den
duur niet tegen critiek bestand blijken, zal dergelijke
averechtsche saamkoppeling ze niet redden, maar zal wel
die saamkoppeling een tijdlang het hoogere beginsel in het
volksbesef kunnen verzwakken .
In de derde plaats zou ik willen concludeeren, dat de
sociaal-democratic in haar wijsgeerigen kern, welke heel
haar optreden ook op politick gebied beheerscht, op dit
oogenblik het grootste gevaar blijft voor de ontwikkeling
van ons volksbestaan. Wanneer deze partij van ontbinding
en losmaking belangrijken invloed krijgt op den gang van
zaken, zal, op steeds driester wijze, gereageerd worden tegen
al onze christelijk-nationals begrippen en instellingen . De
geschiedenis van het afgeloopen voorjaar heeft als 't ware
een plotseling en schel licht geworpen op de toekomst, die
dan wacht . Ook een licht op de suggestie, die van een
krachtig sociaal-democratisch optreden kan uitgaau op
mannen, die niet in een welbewust levensbeginsel voldoende
weerstandsvermogen vinden. Contractbreuk en terroriseeren
van meclearbeiclers werd in vollen crust voor een ,,reeht"
uitgemaakt, ,,waarop een groot deel van het Nederlandsche
yolk prijs stelt", . . . . niet in een anarchistisch of sociaaldemocratisch meeting-pleidooi, maar in een adres van de
Liberals Unie .
Wij komen her uiteraard niet op den stakingstijd en
op de
vela lessen, die hij bevat, terug . Voor ons staat het
vast, dat het meeste van wat in die dagen gebeurd is,
met name de indiening der bekende wetsvoordracht tegen
onrecht, en de handhaving daarvan ondanks het dreigen
der socialisten en de vermoeiende tegenwerking van anderen,
nieuw voedsel, j a in zekeren zin sanctie gegeven heeft aan
de hoofdgedachte, die bij de stembus van 1901 een band
van eenheid heeft geworpen om de verspreide christelijknationale elementen . Wat in 1901 aan velen nog slechts
voor oogen zweefde, heeft in het jongste voorjaar belijning
en gestalts gekregen : de overtuiging dat de bests tradities
van ons yolk op den duur het veiligst ziju onder leiding
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christelijk-nationalen grondsiag .
Met grooto waardeoring en erkentelijkheid wordt hierbij
de steun aanvaard van die vole eerbiedwaardige aanhangers
van hot liboralisme, die glee willen pal staan tegenover de
stofvergoding en haar concrete uitingen van omkeering van
recht en deugd. Doch inmiddels b1jft hot besef leveudig,
dat hot gevaarvol zou zijn, wanneer de liberate partij als
zooclanig opnieuw de leiding bekwam .
En dit besef wordt versterkt, wanneer men - niet
zonder grond - Mr . T r o e is t r a in do Kamen hoort betoogen, dat ondor de huidige politieke con stellatio do liberalen nooit moor aan hot bewind kunnen komen zonder dat
ze mode zuflen moeten steunen op do sociaai-democraten .
Ais do iinkerzijde wint - aldus do afgevaardigde van
Amsterdam III, - dan zuilen do socialisten van do partij
'zijn, en zij zuilen daarin eon voornamo rot spelen .
Dit vooruitzicht is zeker niet vroolijk, noch geschikt
om reikhalzend to doers ui±zien naar do zegepraal van eon
iinksche concentratie . Eon liberals Regoering, die op do
sociaal-democratic moot steunen, is in zeker opzicht flog
gevaarlijker dan eon sociaal-democratischo Regeoring . Wie
in hot bewind komt, krijgt aithaus verantwoordehjkheidsgevool . Tijdeus do rurnoorigo meetings van Maart j ongstleden was schrijver dozes vorrast, eon socialistisch arboider,
die, ais voorzitter der vergadering, horn zekeren avond op
uiterst fatsoonlijke en boschaafde wijze hot woord tot debat
had weten to vorzokeren ondanks voortdurendo pogingen
tot onderbrekon, - op eon anderen avond zelf zoo to zien
to koer gaan (hij was nu goon voorzitter), dat hij door
politic uit do zaai moest wordon gevoerd! Dit felt is teekenend . Meestai versterkt eon gezagspositie hot moroel
besef. En zoo zou hot kunnen gebeuren, dat eon sociaaidemocratisehe Regeering tog en mogolijke ,,anarchistische
avonturon" krachtiger optrad dan ht sociaal-democratisch
smaldeel van eon meerderheid uit do iinkerzijde hot in eon
liberate IRegeering zou duiden .
Loch dit betreft slechts do handhaving der orde . Wel
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anarchistengroep, waarnaar de sociaal-democrat en zich volgens mevrouw B ol a n d Ho 1 s t, op straffe van ,,geen arbeiderspartij meer" to zijn, steeds eenigermate zullen to schikken hebben, ook deze factor ter dege meetelt.
Maar hoofdzaak blijft toch vanzelf de ontwikkeling
der nationals instellingen door wetgeving en bestuursdaden .
Het komt mij voor, dat de groote meerderheid van
ons yolk deze noch direct noch indirect aan de leiding der
sociaal-democratic wenscht toe to vertrouwen, en dat zij,
niet het minst daarom, geneigd zal bevonden worden bij
de eerstvolgende stembus haar vertrouwen in de tegenwoordige regeeringsmeerderheid to bevestigen .
Zoo slechts Kabinet en rechterzijde er haar door een
energiek, werkzaam en aan partijzelfzucht gespeend optreden toe in staat stellen!

Naar aanleiding van het Begrootingsdebat
DOOR

Mr. rS'. VAN HOUTEN.

vijf voile dagenn werden in de Tweede Kamer aan
Algemeene Beschouwingen over de Staatsbegrooting gewijd .
vijf-en-twintig sprekers namen daaraan deel . Over de
begrooting zelve sprak een enkel lid . Indien deze bescheidenheid in de behandeling van de financieele zijde van het
staatsbeleid Karen oorsprong had in de overtuiging, dat
niemand behoefde to herhalen wat reeds goed gezegd was,
dan zou men zich hierover niet bezorgd behoeven to maker.
Inderdaad toch heeft dat a&te lid, de beer M e e s, more suo
kort en zakelijk over het onderwerp het noodig e gezegd,
al heeft hij inderdaad nog den toestand niet donkey geschilderd, misschien wijl hij dann ook een mea culpa had
m.oeten uitspreken. Maar wie het debat naleest kan zich
er niet mede geruststellen, dat de anderen wellicht uit
bescheidenheid zwegen . Kennelijk zijn de hoofden van
andere dingen vervuld en nemen de financier daarin eene
to ondergeschikte plaats in . Ofschoon de redenen tot bezorgdheid onmiskenbaar zijn, stapt men er blijkbaar luchthartig over been. ook in vorige jaren scheen de toekomst
donkey en is alles toch terecbt gekomen door de stijging
der middelen . Waarom zou men dan flu zoo zwaartillend zijn ?
voorts werkten politieke omstan .digheden mede om finan -
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cieele bezwaren op den achtergrond to dringen . Ret ministerie
Ku y p e r is zeker op financieel gebied niet luchthartiger
dan zijn voorganger . Do feste opposanten van de linkerzijdo
zijn ook niet betrouwbaarder op dit gebied, dan do
Regeering. En Troelstra, en Drueker, en forges i u s weten, dat als hun de vrije hand ward gelaten de
uitgaven nog veal sneller zouden worden opgedreven, dan
in de laatste j aren hot gavel was . Au fond vondon waarschijnlijk de bezwaron van Mr . M e o s nog don grootsten
weerklank bij do rag eeringspartij, maar daze is viougellam
joist omdat zj rogeeringspartij is . Zij moot om politieke
redenen wel over financioelo bezwaren heenstappon, ook
als zij or ovorvol van is . En tot overvloed van ramp bevinden or zich in hear midden, die met eenig wolgevallen
denken aan do mogelijkheid, dat verzwaring van belastingen rtoodig wordt . Sedort P i e r s o n onder do naaste bronnon voor vermeerdering van inkomsten ook op tariefsverhooging woes en voor Rarte van Tecklenburg den
wag tot daze bron effende, meenen do protectioniston, dat
hunno kansen good staan . Zij hopen or op, dat do nood
der schatkist hen zal veroorloven hun slag to slaan .
Er is near mijne mooning niet alleen radon tot bezorgdheld, maar zelfs om do alarmklok to luidon . Do toestand is
indordaad nog veal ornstiger, dan Mr . Me e s dien voorsteldo .
Doze woes or op, dat in do tiers jaren 1895-1904 do nitgaven ruim dortig millioen guldons zijn gestegon en hot
burgorlijk ambtonaarsporsoneel met duizondtallon is vermeerderd . Maar hij stelde niet in hot licht, dat wij bier
niot met oono golijkmatigo stijging to doers hobbon . In 1896
waren do uitgaven niot hoogor dan in 1895 ; daarentogen
zijn do uitgavon voor 1904 niet minder dan tier millioen,
zeven-honderd-zes-en-tachtig duizond guldon hooger geraamd
dan voor 1903 . Do minister van financiers van 1895, S pr e n g o r
v a n E y k, was eon voortroffolijk financier. Hij logdo door
vorbotoring van do belastingwetten don grond voor ongowoon snollo vermeerdoring dor middelon . Noch hij, noch
zijno ambtgenooten trokkon, anders dan ten behoevo dor
gemeontekasson, wissels van bolangrijk bodrag op do toeO. E.1V2
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komst . Inn de verhooging der uitgaven vann de laatste jaren
spelen de wetten en maatregelen, die hot Ministerie P i e r son
deed aannemen en goedkeuren eon hoofdrol . Dit ministerie
verteerde de baton, waarvoor S p e n g e r v a n E y k den grond
had gelegd en trok boven.dien groote wissels op de toekomst.
Nu is ook nog de toestand der ®ost-Indische geldmiddelen, vooral door verhoogde bestuurseischen, zoodanig
gewijzigd, dat belangrijke jaarlijksche voorschotten uit de
Nederlandsche afdeeling van 's Rijks schatkist noodig zijn
geworden .
Met leedwezen mis ik nu in hot begrootingsdebat hot
betoog, dat zulk eene uitbreiding der staatshuishouding
noch noodig was, noch mag voortgaan . De bureaucratische
omslag van de loerplichtwet is eenvoudig ridicuul . Eij de
militaire wetten had men in de grootere contra van bevolking
plaatselijk geoefende corpsesn met hoofdzakelijk burgerlijke
oif.cieren moeten behouden ; behalve om financieele redenen
ook om niet bij elk omvangrijk opstootje tot buitengewone
oproeping van miliciens to moeten overgaan . Inn beide
opzichten is verbetering alsnog noodig, al schijnt dit boven
de kracht of in strij d met de inzichten van de tegonwoordige
ministers . De ongevallen-verzokering had den Staat nets
en den daarbij betrokkenen veel minder behoeven to kosten .
vole maatregelen van hot grootste gewicht voor de welvaart
der bevolking, dus behooreude tot de zoogenaamde sociale
wetgevin.g, kunnen worden genomen, zonder dat hot de
schatkist iets kost . In de pleats van de woningwet ken
alsnog eene afdoende verbetering van de onteigeningswet
gesteld worden . De zorg voor de buiten huwelijk geboren
kinderen, wier vader bekend is of door rechterlijk onderzoek uitvon .dig is to makes, moot verbeterd worden ; vader
en m.oeder beiden moeten onderhoudsplichtig worden gomaakt. De inrichting eener Rijkslijfrontobank, die de gelegenheid opent om, zonder faux frail en volkomen veilig
ook voor de langst denkbare periode, voor eon klein, voor
levensonderhoud strikt toereikend bedrag zich eene niet aan
beslag onderworpen uitkeering op den ouden dag to verzekoren, zal voorzien in do behoeften der ouden van dagen,
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lie in eenige periode van huen levee daarvoor de noodige
bijdragen hebben kunnen afzonderen, zonder dat het den
Staat iets behoeft to kosten . Prikkel daartoe blijve de wenseh
om buiten bedeeling to blijven. . Bij betere organisatie van
de armenzorg voor de weezen, zieken en afgeleefden, wier
betrekkingen n .iet tot hue on derhoud in staat zijn, kunnen
de noodige middelen hiervoor wel worden gevonden, mits
men maar hen, die in staat zijn hunne families buiten de
armenzorg to houden, van de openbare kassen blijft weren .
En m .its natuurlijk ook de Regeering niet al to toegevend zij
tegenover den aandrang van kamerleden, die zich ten teak
stellen voor districtsbelangen to pleiten . Voorzoover zulke
belangen werkelijk algemeene belangen zijn, ken er bij de
tegenwv- oordige staatsinkomsten wel voor gezorgd worden ;
ten aanzien der overige ken zij de advocatesn van districtsbelangen gerust laten prates. ; zij does het slechts pour
acquit de conscience en voor hunne positie bij de stembus .
ook een ieder, die eenigen invloed op de vorming der
meeningen heeft, ken tot afwending van het financieel
gevaar medewerken . De hoofdfout ligt in het valsche
denkbeeld, dat de Staat een orgaan is voor verzorging der
burgerij, hetzij al den niet in staatsdienst . INlet hoe de
Staat zijne noodzakelijke functi®n en de historisch op hemm
rustende verplichtingen good zal vervullen en alle noodige
inrichtingen zuinig en doeltreffend zal organiseeren, houdt
een deel onzer volksvertegenwoordi gers teg enwoordig bezig,
maar wet er nog ontbreekt aan de verzorging der burgers .
Z j spores alle feiten op betreffende personen in en buiten
staatsdienst, die lijden onder to zwaar werk, to lange werkuren, onvoldoend loon of onbillijke arbeidsconditien en die
niet behoorlij k voor ong evallen, ziekten, den ouden dag enn
voor event ueele weduwen en weezen kunnen zorgen . Al
dezen worden op den Staat enn de schatkist als aangehitst .
V a n K o 1 richt zijn verrekijker ook op onze kolonien en
bezittingen en doet voor hare bevolkin .gen eischen, die zelfs
zijn partijgenoot T r o e 1 s t r a to machtig worden en dezen
tot de opmerking n.oopten, dat het hemd seder is den de
xok en de Nederlandsche werkman vo6rgaat .
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Hic error.

Dc Staat heeft slechts to doen en goad to
doen wet des Staats is . IE[ij heeft to zorgen voor hat evenwicht van zjn budget, niet voor dat der particuliere bud-

getten . under de gunstige levensvoorwaarden, die under
de hoede zijner sterke en rechtvaardige hand en van vrijzinnige wetten zijn geschapen, moat de burgerij voor zich
zelve zorgen en kan en mag zij slechts in nood, buiten eigen
schuld, bij wijze van armenzorg het oog op de openbare
kas richten. Dat vergeten velars, die dientengevolge veal
to onpas kiagen en vragen . haze dwaling loopt ook als
een roode dread door de beraadslagingen op hat Binnenhof .
Van velar opvatting van politick zou men spottend kunnen
zeggen : La politique, east l'argent des autres .
Waarom wordt hiertegen niet krachtiger ook op datzelfde Binnenhof gereageerd? Luistert men slechts near
de bovendrijvende stemmen, den zou men denken dat er
eene gemengde vergaderiug zetelde van armbesturen, vooral
kerkelijke, geen college van regenten . Dc politieke atmosfeer is blijkbaar bedorven. Dc harde heelmeesters schijnen
zelfs geen advies meer to durven geven, al -wet n.atuurlijk
ieder, dat de zachte stinkende wonders makers . 't Is den
ook niet aangenaam, als men de harde waarheid zegt, eene
geheele meats op zich to zien aanvliegen en beschuldigd to
worden van hardigheid des harten, gemis aan oog voor de
heerlijkheden van eene maatschappij zonder armen en zonder
misdaden nit behoefte, ja zelfs, zoo als schrijver dazes tot
zelfs in hat Sociaal Weekblad is overgekomen, van angst
voor eenige verhooging van hat eigen belastingbiljet! Maar
zij, wier plicht hat is voor de algemeene belangen to waken,
molten zich door voor hen persoonlijk mm aangename gevolgen niet laten afschrikken. Alle water van de zee wascht
toch niet af, dat zachte behandeling van hat proletariaat
dit in omvang duet toenemen . Goedgeefsheid is een kwaad ;
voor particulieren reeds, maar eerst recht voor opeubare
lichamen . Maar 't is gemakkelijker en ook meer populair
ecu beet] e mee to doen en zich maar niet om de groeikracht van kleine parasieten to bekommeren . Het eind zal
den last dragen van daze zwakheid .
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worden tegen eene citing van Mr . U o e m a n Bo r g e s I u s,
die wet een type is van den zachten heelmeester . Hij houdt
zelfs eon lofzang op de goedgeefsheid . Oppositie 1egen
zijne door en door ongezonde, zoogenaamde sociale politiek
wordt enkel aan een vii amour dc i'or toegeschreven . Men
hoore wa-b hij in antwoord aan den heer T a 1 m a aanvoerde,
die gezegd had zeer goed to kunnen begrijpen, dat de bezitters over he -b algemeen meer vertrouwen stellen in eene
,,Ohristelijke" dan in eene liberate Regeering .
Tot op zekere hoogte ben ik dat met den geaohten afgevaar digde eens, maar hij most niet vergeten, dat er twee soorten van
bezitters of kapitalisten zijn : de eene snort, die bijna nitsluitend
bet oog gevestigd boudt op de brandkast, of keerig is van sociale
wetgeving nit vrees dat sociale bervormingen veel geld zullen kosten
en dat zij zelf daaraan moeten meebetalen, - bezitters die zoo bekrompen zijn, dat zij volstrekt niet inzien, dat een goede sociale
wetgeving niet alleen den arbeiders, maar bet gebeele yolk ten
goede koint .
Dat deze bezitters, ook al noemen zij zicb liberaal, zich veel
veiliger gevoelen onder een zoogenaamde Ohristelijke Regeering dan
onder een vrijzinnig gouvernement, dat betwixt ik volstrekt niet .
Maar er zijn ook gelukkig duizenden bezitters, duizenden kapitalisten
die r geh l antlers over denk , die niet al e n denk om geld e
lijke belangen van het oogenblik, maar ook om de toekomst ; die
inzien, dat als gereobtigbeid wordt geoefend, veel stuitende onbillijkheid wordt weggenomen en vest wordt gedaan om ook de zwakken
in den moeilijken strijd om bet bestaan to steunen, daardoor niet
alleen do arbeiders worden gebaat, maar de kraoht van het gebeele
yolk allengs zal worden versterkt en dat om dit to bereiken ook de
ineergegoeden zich wet een tijdelijke opoffering mogen getroosten .
En ik betwijfel zeer, of do bezitters van do laatste snort zullen onderschrijven wat do beer T a 1 m a heeft gezegd .

Do citing geld-b slechts liberate ,,bezitters" ; do overige
zijn natuurlijk niinisterieel nit beginsel . Do schapen onder
die liberals bezitters zijn zij, die met Mr . B o r g osi 115 ui-b
do staatskas goedgeefsch willen zijn ; do overigen zijn do
bokken, die hem in 1901 niet steunden en die, noch in
Ku y p e r noch in B o r g e si us vertrouwen stellende, toch
aan den eersten do voorkeur geven .
1k most haast onderstellen, dat Mr. B o r g e s i us in

--- 214 ---de Kamer niet meer geheel au serieux wordt genom.en ; anders
ware men, dunkt nnij, wet tegen deze voorstelling opgekomen .
Immers deze geheele diagnose is onjuist, bewijsbaar
onjuist . De liberate partij heeft nooit geleden, omdat zij
vann de gegoeden, dus ook van de gegoeden in haar midden,
offers heeft gevraagd . Zij heeft niet geleden onder de vervanging der gemeentelijke accijnzen door hoofdelijke omslagen ; -- niet onder de invoering der successiebelasting in de
recite lijn ;
niet onder de vermogensbelasting ;
niet
onder de bedrijfsbelasting ;
niet onder S p r e n g e r van
E y k's wet op het personeel, ofsch .oon zij van al deze maatregelen de voile verantwoordelijkheid droeg en de christelijk-conservatieve partijen doorgaans tegenstand hadden geboden. La debacle dagteekent van 1901 . De heer B o r g es i u s moge in eigen boezem tasten, wanneer hij de ware
redenen wenscht to leeren kennen, waardoor juist in dat
jaar eene clericale meerderheid werd verkregen . Onder die
redenen is bewijsbaar juist niet het door hem onderstelde financieel egoisme van gegoede liberalen, want in zijn tweede
ministerie heeft Biers o n hun geldelijk belang noch aangetast noch bedreigd en voor het verkrijgen van meerdere
inkomstenn het gedistilleerd en het tarief al .s de objecten
aangewezen . Wat daarentegen wet de debacle heeft veroorzaakt, is ook gemakkelijk aan to wijzen, maar ligt buiten
het trader van een aan dit begrootingsdebat gewijd artikel .
Vol, tot berstens vol, was de Kamer, vooral de leden
die eenn actieve rot spelen bij de electorate bewerking der
werkliedenklasse, van de vraag, welken invloed de gebeurtenissen van het voorjaar op de verkiezingen van 1905 zullen
uitoefenen. Mr. D r u c k e r begrijpt, dat zijne groep door
Karen tegenstand tegen de stakingswetten wat al to dicht
bij de sociaal-democraten is komen to staan en meent
blijkbaar een beetje vann dezen of to moeten schuiven .
Mr. B o r g e s i u s is bezorgd, dat hij niet meer als een veilig
staats n.an zal worden beschouwd . Mr. T r o e 1st r a ziet
aankomen, dat de slachtoffers der werkstaking van April
op zijne rekening zullen worden gesteld en dat het hem
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niet zal kunnen baten, al bewijst hij, dat in werkelijkheid
de wolven, net welke hij huilde, in dezen tegen zijn advies
hebben gehandeld . Hij tracht daarom de schuld to schuiven
op Dr. K 11 y p e r, op grond dat deze niet genegen was
een wapenstilstand to sluiten en op T a 1 m a, P a s s to o r s
c.s., die hunne volgelingen van deelneming aan de werkstaking hebben teruggehouden en daardoor hare goede
kansen hebben bedorven . Alle drie opposanten trachtten
natuurlijk to voorkomen, dat Dr . K u y p e r to groote winste
zou trekken nit de krachtige handhaving van orde en
gezach in de tweede periode der onlusten .
Van de zijde mijner geestverwanten mis ik vooral
bier een hartig woord . Op dit terrein kunnen zij niet
alleen Troelstra en Drucker, maar ook Borgesius
niet voor zich laten spreken en bet bast de liberalen eventueel niet, dat Dr. Ku y p e r op 31 Januari de teugels
meer volledig heeft laten glippen, dan eenig seder staats
man zou hebben gedaan, die zijn levee niet met prediken,
couranten schrijven en agiteeren had doorgebracht, maar
op eenigerlei wijze school in de regeerkunst had gemaakt .
Ieder weet, menigeen zelfs nit eigen herinnering, dat 31
Januari eene verrassing is geweest en dat de portee van bet
toen gebeurde niet dadelijk ten volle is begrepen . 1k neem
zelfs niet aan, dat bier aan de zijde van spoorweg- en
Rijksbestuur van een reculer pour mieux sauter sprake kan
zijn, al tracht Dr . Ku y per deze gedachte op to wekken .
Men dacht door eene kleine toegeeflijkheid een groot kwaad
of to wenden en was er niet op indachtig, dat de toegeeflijkheid niet lag op economisch, maar op politiek gebieci .
Men gaf niet toe aan een looneisch, maar bet spoorwegbestuur liet zich de wet stellen door de stakers en overtrad op hunne vordering de noodzakelijke en billijke bepaling van wet en reglement, die gelijke behandeling van
alle vevoerders bij de spoorwegen voorschrijft . Die overtreding liet de IRegeering stilzwijgend of oogluikend toe .
Dat was eene abdicatie van bet gezach en ging als een
electrieke schok door bet land .
Eenerzijds zag men onmiddellijk alle parlementaire en
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zulk sane groote politieke overwinning hadden weten to
behalen . Van verschul tusschen staatssocialisten, parlementaire en vrijzinnige socialisten, communisten, anarchisten
en collectivisten was er op sans geen sprake meer . Do
teugeis der landsregeering lagen dear, hat gold slechts ze
to grij pen en vast to houden . Z66 zwak had mien zich hat
Nederlandsche Staats- en rechtsverband niet gedacht ; dus
maar ifink toegepakt! Ander wapen den de spoorwegstaking, des noods de algemeene werkstaking, had men
blijkbaar niet noodig om meester to worden in Nederland .
Des noods zou men ook op do financieele en personeele
krachten der internationals revolutiepartijen kunnen rekenon .
Ook dezen zouden hat gewicht van zulk oene groote overwinning in Nederland inzien.
Maar van andere zijde kwam krachtig verzet . Vooral
door liberals dagbladen en schrijvers van ingezonden stukken - ik herinner slechts aan de zeer treffende van Prof.
V i s s e r en Mr . E y s s e 11 - wend hat oog er voor geopeBd,
dat de quaestie als 't ware over nacht veranderd was en
dat hat niet meer de vraag was, of de veemarbeiders gelijk
hadden en do spoorwogarbeiders rechtmatigo grieven konden
doen gelden, maar of hat zwaartepunt van . hat Staatsgezach
bij de wettigo organen zou liggen, den wel bij 0 i'd ego e st,
Pet t e r & C o . In laatstgemelde kringen ward zoo goad
gevoeld, dat hot om hot gozach ging, dat do bloote aandrang van ,,Nederlander" en ,,Nieuwe Courant" om do
grenzen van hat zoogenaamde stakingsrecht hater to omschrijven, hen eon Comity van Verweer deed vormen en
deed optreden op oeno wijzo, die ook den kortzichtigsten,
waarschijnlijk ook Dr . Ku y per duidelijk maakte, wet toon
do quaostie was gewordon . Vorbetering dor wet, die door
oene leomte, bij do vorvanging van don Code Penal door
hot oigen Strafwetbook onbodachtzaam gelaten, aan do goemployoerdon van don Staat en bj staatsrechtelijk georganiseerde bodrijvon, als do gemoentebedrijvon en hot groote
spoorwegbedrijf, straffeloos veroorloofde, zulke takkon van

openbaren

dienst stop to zetten, moest door hat Comite
a tout prix worden verhinderd . Men zoo hiervoor hat reeds
doeltreffend gebleken middel der vooralsnog straffelooze
spoorwegstaking gebruiken en men liet zelfs een beet] e
achter de schermen zien door hat openlijk gebod aan de
eventueele stakers, die daartoe in de gelegeiaheid waxen,
om naar Den Haag to gaan, vat wel gear anderen zin kan
hebben, dan dat men voor ails gevallen vat mannetjes bij
de hand wilds hebben .
Indian hat gebeurde nog bij de verkiezingen van 1905
nawerkt, dan zal hat niet zijn wag ens de hooding der politieke leiders en groepen bij de aerate werkstaking onder
den invloed der verrassing, maar in de latere periods, toen
voor ieder, die niet ziende blind was, de strijd one . hat
gezach was aangevangen tusschen de Regeering en hat
Comit van lTerweer met alien, die dit Comite rugsteunden
en voortdreven, over hat naaste strijdobject, de zoogenaamde
staking swatter. Zou de Regeering de macht hebben die
wetten tot stand to brengen, snits natuurlijk zakelijk goad omschreven en beperkt tot waxing van terrorisme en van hat
stop zetten van staatsrechtelijk georganiseerde bedrijven
en dienstvakken, j a dan near . ?
In dien nieuwen stand van zaken was de hooding der
parlementaire sociaal-democraten to meegaande met de
revolution siren . Er is versohil onder hen zichtbaar . Van
T r o e l s t r a neem ik aan, dat hij de vruchten van zijn
strijd tag en Do m e 1 a Ni e u we n h u is niet geheel wilds
later verloren gaau . Als parlementair sociaal-democraat
had hij zich eigenlijk buiten de zaak moeten houden ; toch
giug hij met den stroom mee", naar hat mij voorkomt alleen,
aithans voornamelijk om chef to blijven, geiijk in de geschiedenis der volksbewegingen zoo dikwijls is vertoond .
Ook geloof ik van hem, dat hij eerlijk een wapenstilstand
heeft gewild om tot vrede to komen en gedacht heeft, dat
hij invloed genoeg had, om zijne volgelingen to doer begrijpen, dat na de wijzigingen, die hat voornaamste wetsontwerp had ondergaan, en waarbij de to ruime delictsomschrijvingen waxen vervallen, die door eene font de r.
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nutteloos was . Maar het is zeer onrechtvaardig van Mr .
T r o e is t r a, om van Dr . K u y p e r to onderstelien, dat deze
de staking wensehte, op grond dat hij niet tot het door
T r o e 1 st r a gewenschte uitstel medewerkte . Dit verwijt
aan den premier treft inderdaad alien, die kort en scherp
een einde aan de zaak gemaakt wilden zien en die noch
met het Oomit
van Verweer, noch met zijn agentuur
in de Tweede Kamer over eene dead van wetgeving eenige
onderhandeling wilden openen en ook geene toegeeflijkheid
wilden oefenen, niet nit zucht om den tegenstander to
verpietteren, maar enkel oui geen olie in het vuur to
werpen . T r o e 1 s t r a c. s . zijn er zoo zeer aan gewend, op
ooriogsvoet met de gewone staatsorganen to zijn, dat zij
het gevoel er voor verioren hebben, weike onmogelijke
concessie zij vroegen. Een van legisiatief standpunt onnoodig uitstel, enkel om des vredes wii en oat to beproeven of
men vrijwiiiig den tegenstand wilde opgeven, was eene
tweede abdicatie . Men zou het gejubel eens gehoord hebben,
wanneer de meerderheid had toegegeven, om tijd van beraad to geven met stiizwijgende opdracht aan Mr . T r o e 1s t r a, om het Comity to bewegen, maar niet meer to beproeven het tot stand komen der wetten door staking to
voorkomen . Daarvoor hadden alie tegenstanders dier wetten
to zamen, P r o e 1 st r a niet uitgezonderd, hunne aanhangers
to veel opgezweept ; geen enkele hunner zou hebben geioofd,
dat de meerderheid uit weiwillende beweegredenen handelde
en enkel het uiterste wilde beproeven, om geene slachtoffers to doen vallen . Ten tweeden male, zoo zou men gejuicht hebben, is gebleken, dat de vrees voor spoorwegstaking
alle politieke machten de handen bindt .
T roe 1 st r a erkende in de Kamer, dat zijne leiding
in den stakingstijd ,,niet door vastheid heeft uitgemunt ."
(Hand . p . 683). Inderdaad was hij geen leider . Hij moge
toch spoedig inzien, dat hij niet eens behoort bij eene
beweging, waarin als 't knijpt en weer knijpt een Do m e 1 a
Ni en w e n h u i s hem toch uit zijne baan drijft . Een ernstig geschoold jurist, ook een man van orde als hij, is in opgewonden
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volksvergaderingen nooit opg ewassen tegen profeten, die de
sentimenten hebben leeren bespelen . Dat deel van ons
yolk heeft nog geen school gemaakt in zelfregeering. Al
zijne antecedenten wijzen er zelfs op, dat bier to lande
evenzeer als elders to rekenen valt met 't geen sociologen
en criminalisten la folie des fouler n oemen ; met den halfbiologeerenden invloed, dien duizendjarig-rijk-profeten op de
menigte kunnen oefenen .
Is Mr . T r o e 1 s t r a' s gedragslijn volkomen begrijpelijk,
zelfs in hare bochten, die van de vrij zinnig-democraten
en van bet Hoofdbestuur der Liberate-Unie is dit niet .
Eerst door bet flu gevoerde begrootingsdebat is mij daarover eenig licht opg egaan door bet betoog van Mr . G o e m a n
B o r g e s i u s, dat bet gezach in handen van de twee voorgaande ministeries even veilig zou zijn. geweest, als van
bet tegenwoordige,
ook de ministeries P i e r s o n en
R o ell, zeide hij, hadden wet moeielijkheden to overwinnen
gehad en overwonnen . Deze citing doet mij denken, dat
hij nu waarlijk nog niet inziet, dat de vroegere moeielijkheden een geheel ander karakter droegen . Die speelden
geheel en zuiver op economisch gebied, de onlusten van bet
voorjaar daarentegen op economisch en op politiek gebied, in
hare laatste phase zoo goed als geheel op politiek gebied .
Het is uit bet gebeurde met de gemeenten ®psterland en
West-Stellingwerf tijdens mijn ministerie bekend, dat de
heeren D r u c k e r en B o r g e sins geen fijn orgaan hebben
om to erkennen, wanneer bet staatsgezach bedreigd wordt .
Hadden zij destijds bun zin gehad, dan waren aan de Regeering
'de middelen onthouden, out een paar gemeenteraden to noodzaken, zich aan, wettige beslissingen op administratief gebied
to onderwerpen en deze nit to voeren . De leider van bet
verzet dier gemeenteraden, bet tegenwoordige kamerlid vann
d e r Z w a a g, was volkomen consequent, toesn hij thans bij
de begrooting nog kwam verklaren, dat hij gaarne met bet
Comity van Verweer had mee"gedaan. Hij is een man van
revolutionaire denkwijze en is er ook op zich zelf nets
minder out . Een yolk, dat niet in noodstand revolutionair
durft zijn, is zijne vrijheid niet waard . De vrijheid, die ons
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revolutie to danken . Maar men verwarre toch niet revolution
met opstootjes en denke ook niet, dat eenige onvervulde
wensehen een noodstand doen geboren worden, die rechtvaardigt den boel in de war to sturen . In een debat van
gelijke strekking als over hat recht tot revolutie bij daze
begrooting gevoerd is, sloeg een der katholieke leiders der
Belgisehe revolutie verwijten van socialistisehe zijcle of met
de repliek : wij makers revolution, geen eineutes. Men ken
toch wel niet beweren, dat tegenwoordig in Nederland een
politieke noodstand zou heerschen, die eene revolutie zou
wettigen . Dan moat men ook geen opstootjes makers en
niet klagen, dat eene Rag eering hen, die hat toch doen,
fink aanpakt .
Onze autoriteiten waren dit eigenlijk verleerd . 1Tooral
Dr. Ku y p e r had nimmer blijk gegeven een goad oog to
hebben op de grenslijn tusschen hetgeen onbehoorlijk is of
als onrechtmatig wellicht een eisch tot schadevergoeding
wettigt, en hetgeen als tegen hat wettig gezach gericht revolutionair is . Bij de moeielijkheden met Opsterland en WestStellingwerf had Dr . Ku y p e ' met D r u c k e r en B o r g e s i u s meegedaan. 1k hob mij in dit voorjaar menigmaal
afgevraagd, hoe wel de houding van Dr . K u y p e r zou zijn
geweest, wanneer hat eons door den loop der omstandigheden de teak eener liberale rag eering geweest ware, de
stakingswetten tot stand to breng en . 1k geloof, zij zou zich
zonder ziju steun hebben moeten redden .
Near zijn geestesaanleg en door zijn theologische opleiding is Dr . Ku y p e r juist niet bijzonder geschikt voor hat
onderdrukken van revolutionaire handeling en . ilet is den
ook zelfs waarschijnlijk, dat hij hat gevaar in dit voorjaar
eerst vrij last heeft ingezien en dat andere laden van hat
kabinet en van zijne partij, meer den bij, de lauweren verdienen, die om ziju hoofd worden gevlochten . Maar joist
daarom is hem allerminst de lof to onthouden, dat hij in
de tweede phase der moeielijkheden hat star dpunt der
rag eering meesterlijk heeft verdedigd en in elk opzicht a
pag e de sa personae . Men ken zich vleien, dat men op 31
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maar niemand zou hat Dr . Ku y p e r in de Iaatsto phase
van den strijd hebben kunnen verbeteron . net komt waarlijk niet to pas, dat men nog doze verdienste tracht to
verkleinen . Goon staatsman van onzen tijd heeft voor do
moeilijkheid gestaan die Dr . K u y p e r overwonnen heeft
en voor vergelijking met vorige ministerien is geene pleats .
wit Mr . B o r g osi u s zulke vergelijkingen maken, din mogo
hij voortaan alleen voor zichzelf spreken .
1k verwacht niot, dat in 1905 de quaestie, wie hot best
in staat geacht wordt den wottigen gang van t aken. in ons
land to verzekeren, eenigen invloed hoegenaamd zal hebben .
Eon politiek opstootjo was voor al onze autoriteiten iets
niouws en kon daardoor oenigo afmetingen aannomon . Nu
die autoriteiten eon s wader cone generate ropetitie hebbon
gehouden voor eon teak, waarvoor zij door onbruik oonigermate nit do oefening waxen, behoeft men nu juist goon
ijzoren hand . 't Is als met do veepest onder hot tweedo
ministerio T ho r b ock o . Men beschouwdo ze als cone gowono ziekte, die men met zachto middolen kon bedwingon .
Zelfs eon T ho r b e c k o faalde, omdat do teak hot Staatstoozicht verrasto en men op hot nemen van enorgieko
inaatrogelon niet voorbereid was . Sedert men do ziekto to
hovers is gokomon door ,,de bijl en de bears" en ieder
ambtenaar van hot veeartsenijkundig Staatstoozicht bij voorkomendo govallon wear geleerd heeft cone richtige diagnose
to maken, woof elko antoriteit dadelijk wet to doers is, al
heeft men eon minister nit hot geslacht der mollusken .
1k vind in do begrootingsdebatten wet stof voor do
waarschuwing aan Dr. K n y pe r, om hot voorgovalleno
niet al to tragisch to nemen, vooral om or geene aanleiding
in to vinden, zijno sympathie aan eventueele planners van
volkswapening to onthonden. Met onzo tegenwoordigo
militaire wetgeving ken do Regeering, aTs er iets eenigszins
ernstigs voorvalt, niet blijven bniten oproeping van miiiciens ; doze wetgeving moot herzien wordon in don geest
der meerderheid van do Commissie van Voorbereiding van
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1890, waartoe B erg a n s i u s wei niet to vinden is . Toch
zal Dr. K u y p e r, indien hij een leidende rol blijft behouden,
ook na de verkiezingen van 1905, hiertoe hat initiatief
moeten nemen . Immers mag, juist van hat standpunt, dat
op socialistische gewapenden bij binnenlandsche moeilijkheden niet volkomen valt to rekenen, flog minder gesteund
worden op van heinde en verre met tegenzin opgekomen
en in hunne belangen gekwetste miliciens, waaronder zich
ook niet weinig socialisten bevinden, dan op plaatselijk
geoefende bataillons, die in eigen omgeving dadelijk en
voordat de zaak eenigen omvang heeft g ekregen als rustbewaarders optreden . De schutterij en hob hen in dit opzicht
steeds burs plicht gedaan . Ik geloof gaarn e op gezach van
Dr . K u y p e r, dat de revolutionaire leiders van dit voorj ear niet zijn genezen, maar hunne volg elingen zijn bet
wel ; zoo niet alien, zoo goad als alien . Dozen laten zich
niet voor de tweeds meal troosten met gemeenplaatsen, als
b .v . dat men om een ommelet to bakken eieren moot broken,
of met een beroep op hat niet dens vast in . 't geheugen
geprente woord „solidariteit" . ''ij zijn to zeer op nieu`v
overtuigd geworden van de juistheid van hot oud-Hollandsche spreekwoord, dat men oude schoenen niet moat
wegwerpen voordat men nieuwe heeft . Ook zal velars wel
duidelijk zijn geworden, dat „solidariteit" niet enkel geldt
onder beroepsg enooten, maar onder ells volksg en ooten .
Beroepsbelang gaat niet hovers algemeen volksbelang, solidariteit eener enkele volksklasse is eene karikatuur van de
ware solidariteit, dear zij, tot eene enkele klasse beperkt,
eenn ears andere klassen vij an digen bond schept en dus de
ware solidariteit loochent .
Het naast voor de hand liggende gevaar voor onze
instellingen en hare verdere regelmatige ontwikkeling ligt
niet inn de werkplaatsen der nijverheid, maar in hat parlement, eventueel in de stemlocalen. T r o e l s t r a c .s, meenen,
hater dan door stakingen hat gezach in handers to kunnen
krijgen door allemanskiesrecht en, om pressie op de Kamers
nit to oefenen, kunnen zij natuurlij k rekenenn op alle krachten,
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die ook hat Oomit van Verweer in zijn politiek streven
steunden . Dr u c k e r heeft reeds weder de geheele hand
gegeven, B o r g e s i u s den vinger . her wacht Dr . K u y p e r
eon nieuwe beproeving . Hij komt weder met vrienden nit
de Takkiaansche campagne in conflict . Eigenlijk niet met
vrienden, meat met proMges en in zekeren zin dupes . Het
verwondert mij, dat Dr . Ku y p e r, then hij T r o e is t r a
bewees, dat deze zich ten onrechte verhoovaardigde op
grooten aanhang, hem niet ook eens voorrekende, hoe weinig
zetels sociaal- en vrijzinnig-democraten in de Kamer zouden
hebben, indien niet hij Ku y p e r, in bondgenootschap met
zijn overladen vriend S c h a e pm a n, zijn best had gedaan om
de regeerkracht van het liberals centrum to broken en om . die
reden, niet nit geestverwantschap, overal wear geen eigen
candidaat kans had, radicalen en socialen van elks nuance
tegen de liberalen had gesteund . Ais Dr . K u y per bij al
hetgeen hij geschreven heeft, ook nog tijd gevonden heeft
om gedenkschriften to book to stellen, ban ik overtuigd,
dat daaruit geene bijzonder hooge achting voor hat politiek
beleid deter prote'ge's, voorzoover zij van Tiberalen huize zijn,
doorstralen zal . Ret schijnt near banns redeneeringen, dat
Dr u c k e r en B o r g e s US werkelijk bitters oppositie tegen
bet niinisterie voeren ; tegelijk verklaart echter D r u c k e r, dat
in 1905 Grondwetsherziening, natuurlijk met allemanskiesrecht voor IRijk, Provincie en Gemeente, do conditio sine qua
%Ofl is voor samenwerking met hem en do zijnen . En Bo r g e si u s persoonlijk schijnt wel geneigd die voorwaarde aan
to nemen . Vleien zij er zich inderdaad mode, dat met dit
shibboleth do Kuyperiaansche meerderheid zou kunnen worsen verdreven P Weik sane groteske dwaling! Het ministone Kuyper is in den diepsten grond do vrucht hunner
kieswet-actie en blijft zoolang deze duurt . Inderdaad is de
eenige kans op eene liberals meerderheid, dat eerlijk, road
en voor goad, van verdere uitbreiding van kiesrecht bij do
mannelijke bevolking words afgezien . Wie dit niet doet
om de vole goads redenen, die er voor pleiten, mope hot
doen, omdat hij toch niet met hat hoofd door den muur
ken loopen. Mijne uitingen hieromtrent zijn geene ,,bal-
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dadige onbewimpeidheid", maar een goede read in. 't belang
des lands, hetwelk ook ik geschaad acht, als van Regeeringswege een of meer Christelijke Kerkgenootschappen
direct of indirect geprotegeerd en de leden daarvan voorgetrokken worden, gelijk elks clericale, ook eene modernclericale regeering wel verplicht is to doers . 1k heb - ook
dit strekke tot voorlichting van Mr. Dr u eke r, die op mij
de weinig heusche qualificatie van Olericalenfresser toepaste
- steeds alleen de neutraliteit van den Staat en van het
staatsgeld verkondigd en voorgestaan, ook herhaaldelijk met
de tegenwoordige ministerieele groepen tegen modern clericalisme mijn stem verhevn. 1k hers daarom ook tegen
het Ministerie Ku y p e r, dat zich niet op dit neutrals
standpunt stelt en ik sta volstrekt niet aan zjne zijde .
Maar ik zie duidelijk in, dat het nadeel, dat er eenige
footers op onderwijs-gebied gemaakt worden, die eene volgende meerderheid weder verbeteren ken, gelijk mede dat
er eenige partijdige benoemingen geschieden, veel minder
groot is, den dat de wetgevende inrichting zelve words
bedorven . Te velen denken hierover als ik, den dat er voor
Troelstra-Drucker-de Kanter c . s . ook maar de
geringste kans op eene overwinning zoo kunnen bestaan,
als hunne kiesrecht-planners shibboleth mochten worden . De
liberals vaan ken slechts overwinnend zijn als alien gezamenlijk gears strijden voor de taken ., waarover zij het eens
zijn of eens kunnen worden, omdat er overeenstemming is
ten aanzien van het einddoel : defensief voor de geestelijke
vrijheid van hooger en middelbaar onderwijs en voor den
vrijhandel, - offensief o . a . voor de verbetering van den
rechtstoestand der vrouw en eene betere regeling der
armenzorg.
Bij het begrootingsdebat werd ontkend, dat een liberaal
program nog vat op de bevolking ken hebben . Een groot
deel daarvan was gewijd ears eene woordenwisseling, een
debat ken men het haast niet noemen, over de vraag, of
de kiezersvangst betere resultaten belooft met het lokaas
der materieele belangen, dan wel met de fuik, die toegang

225 belooft tot de eeuwige zaligheid . Dr . Ku y p e r ward hierbij
zelfs ietwat plat . Hj schildert de sociaal-democratische
groep als aan de werkliedenklasse toeroepende : „g eat made,
,,dan wordt aan de manses, die de maclit bezitteii, die
,,macht door de arbeiders ontrukt ; dan komt een toestand,
,,waarin ells gebrek en kommer zal geweken ziju, om voor
,,een toestand van volkomen geluk en weelde voor u pleats
,,te makes ." (Hand . p . 661) . Nar K u y p e r' s meening is
daze kiasse zoo niet alleen, dan toch voornamelijk van hat
voldoen aan die roepstem terug to houden door het Christe1jk geloof. ,,Voor den Christen", zegt hij t . a . p . verder,
,,ligt hat ideaal hierin hat al hat lead hat her wordt
,,uitgestaan, dear aan de overzijde van hat graf wordt op,,gewogen door een geukza1ige toekomst, die den verloste
,,wacht ." Aan die gelukzaligheid krijgen alien op burs tijd
deal en de socialistische heeriijkheid ken alleen ten deal
valise aan de leveuden op hat tijdstip, waarop zij bereikbaar wordt, een tijdstip, hat ook de meest roekelooze veelbelover toch wel niet als nabij durft voorstelien .
Nu kunnen wij liberalen inderdaad geese groote heerlijkheden beloven, noch in hit levee noch hiernamaals,
maar aileen sane krachtige, zuinige, rechtvaardige rag eering
en geleideiijke verbetering der wetgeving in vrijheidlievenden
geest . Daze dingen kunnen wij beloven en doers ook . Zon
nu niet larigzamerhaud doordringen other alie kiassen des
yolks, hat daarin ook alles is vervat, wet zij van den Staat
kunnen en mogen vragen? Zouden niet candidates, die
beloven wet zij noch kunnen noch mogen leveren, langzamerhand hat vertrouwen des yolks verliezen P Vooral ais
hit gaat inzien, hat al hun drijven slechts hat budget host
zweilen en ieidt tot vermeerdering der bureaucratic, enkel
ten bate der ambtenaren, wier aantal en bezoldiging voortdurend groeien .
Wij kunnen de natuur der ding en niet veranderen .
Slechts langzaam en geieideiijk ken de welvaart van een
yolk worden verhoogd ; steentje bij steentje warden opgebouwd . Wij liberalen hebben hit in de iaatste halve eeuw
nagestreefd en met goad gevoig. Is daze waarheid, wier
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beginselen onzer partij en tot hare versterking bij de eerstvolgende verkiezingen, boven de bevafr9ng van ons yolk P
Zoo ja, dan blijft niet anders ov , dan dat hat zijne
ervaringen koope . Ook daze socials 3t kunnen wij niet
veranderen .
Ret laatst gezegde, hetwelk in zich sluit, dat alleen
in liberalen geest goad ken geregeerd worden en dus Jiberalen in zedelijken zin hat baste recht hebben om to regeeren,
brengt mij geleidelijk tot hat meest belangrijke punt van
hat begrootingsdebat nl . de gedachtenwisseling tusschen
Mr . Van der Vlugt, Dr . Kuyper en Dr . Nolens omtrent de bron van hat recht . Zij ward door eerstgenoemden
geopend met een keurig geformuleerd protest tegen de
volgende uiting in de Memorie van antwoord :
ilet Kabinet speurt hat gevaar dat onze toekomst dreigt, dan
ook volstrekt niet uitsluitend in de historisch-materialistische beginselen der sociaal-democratic, maar veal diaper in de losmaking beide
-van Overheid en burgerij van elks hoogere bovenaardsohe autoriteit,
een losmaking die de sooiaal-democratic sleobts op eigen wijs en met
g rootere consequentie doorzet . (p . 592) .

Mr . V an d e r v lug t verzette zich tegen hat sprookje,
als zoude de liberaal alleen door zekere halfslachtigheid
in zijn denken weerhouden worden van zich to scharen
under de vaan der sociaal-democratic . Rij leverde een afdoend betoog, dat de theoretische dwalingen dezer laatste
richting j uist door liberalen waxen in hat licht gesteld .
Maar Dr . N o l e n s vial hem in de flank . Rij herinnerde
Mr . Van d e r v lii g t hat volgende, door dezen zeif in
Onze Eeuw I p . 733 aangegeven criterium voor eene gewenschte partijgroepeering : ,,Waarvoor erkent ge hat recht,
„hat doelwit van des Staats voornaamste zorg P Voor een
,,imperatief, een regal, die zich oplegt aan ons welbehagen P
„lets, dat wij nederig hebben nit to vorschen, en gevonden,
,,te gehoorzamen P Of wel voor een bevel dat wij near wel,,behagen ons opleggen P lets dat wij maken, scheppen P
,,Kortom : is hat recht meester over 's menschen wil P Of
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„volhoudt, schaar zich links, wie het eerste aan de overzij ."
Dr. N o l e n s maakt dan de gevolgtrekking, dat Mr . V a n
d e r Yin g t rechts staat en op de door hem aangevallen
passage in de Memorie van Antwoord niet zoo heel veel
moest hebben aan to merken . Immers vraagt hij : „wie is
„de wetgever van het recht, dat meester is over 's menschen
„wil ? Dann toch zeker eene hoogere bovenaardsche auto„riteit ." Waarmede Mr. V a n. d e r V l u g t in zijne repliek
instemt . „wanneer," zoo zegt hij p . 693 der Handelingen,
„ik mij built voor de uitspraak van mijn door redelijke
„bezinning bijg elicht geweten, dan built ik mij daarvoor
,,in het diepe besef
nets minder stellig dann van den
„openbaringgeloovige, want ook tot dezen moet zijn open,,baring komen door het mediumm zijner rede
dan built
„ik mij daarvoor met het diepe besef, dat ik zoodoende mij
„neerwerp niet voor mij zelven., m.aar voor een ander, zeer
„hoog boven m.ij" (p . 693) . Terwijl de katholieke rechtswijsgeer aldus den liberalen scheen tot zich to trekken.,
-on.tglipte Dr . K u y per hem . Doze schoot plotseling ver near
links in de v olgen.de uiting : „wet zouden wij hier doers als
„wij enkel nit de Schrift konden redeneeren . been, wij
„komen her als gewone landsburgers, hetzij als Kamerlid
,,of als Minister, en noch als Kamerlid, noch als Minister
,,heb ik mij ooit near ik meen hier bezondigd aan over„vloed van th.eologische beschouwi .n.gen . . . Ook wij rede„neeren in one gewonc levee nit de natuur der dingen, en dat
„doers wij met dezelfde redeneeringsmiddelen en functien, die
." (Hand .
„hem (d . i . Mr . Van d e r V 1 u g t) ten dienste steers
p . 662) .
De vraag dringt zich onvermijdelijk aan ons op, of in
de politieke partijgroepeering wel ieder op de rechte
pleats staat . Die partijgroepeering wortelt, gelijk ook hot
reeht, in de natuur der dingen, in rerum nature . Wij hebbenn
om die partijgroepeering to begrijpen en er op inn to werken,
ze eerst in den loop der gesehiedenis na to gaan . Ret resultant van mijne studio van hot verleden en mijne waarnemingen inn hot heden is, dat zij als centraalpunt heeft
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Glen dwang mm in to gaan, hot cogite intrare der katholieke

kerk en de dienstwilligheid van hot Staatsbestuur om to
dien einde moor of mm rigours use iniddelen aan to wenden .
Filips II ging hierbij hot verst, met hot bekende gevoig, dat
de zeven Provincien zich door eene revolutie aan hot gezach
van Rome en van Spanje beiden onttrokken . De Calvinisten
als bovendrijvende partij handhaafden theoretisch in art . 36 der
Geloofsbelijdenis den dwang om in to gaan en de verplichting
van den Staat tot kettervervolging . Na eene periods, waarin
geweiddaden tog en wederdoopers en Arminianen niet zeldzaam waren, raakte artikel 36 vrij wel in onbruik, maar
toch bleven tot 1795 Katholieken en dissenters burgers van
den tweeden rang . Be rev olutietij d bracht theoretisch volkomeno rechtsgelijkheid zonder aanzien van geloof ; in de
praktijk moest doze echter nog wordon veroverd . Daariu lijn
in de 19e eeuw groote vorderingen gemaakt, maar er blijft
toch nog niet weinig to doen over . Doze doorvoering der
rechtsgelijkheid heeft de liberals partij bezorgd en verder
to bezorgen . Natuurlijk sluiten zich telkons niet-liberals
elementen bij haar aan, die door bare a steun tot de foitelijke gelijkheid hopen to komen, al zijn zij zeJven principieel
daarvan goons vooxstanders . Aldus bopaaldelijk de Katholieken
in de Thorbeckiaansche periods .
Be drijfkracht van do politiek van bet laatste veertigtal
jaren ligt in den toestand, dien Koning Will e m I voor do
Hervormde Kerk in hot leven riep . Eigenmachtig octroyeerdo
hij haar eono organisatie . Eerst langzamorhand kwam daartegen verzet, dat heel ongelukkigerwijs met eone bopaling
van den Code Penal strafrechtelijk kon worden vervolgd . Do
vervolging der Afgescheidenen in do laatste jaren der
Regeering van W i 11 em I was eon nagalm van den dwang
om in to gaan of in to blij von, die destijds populair was
in do rogeeringskringen . Koning iv i 11 e m I, v an Ma an en,
zelfs T h o r b e c k e in die dagen, waren van dien dwang
niet of keerig . In do voertiger jaren kwamen de liberals
bogiiaselen bovon en T ho r be c ke word, na wijziging zijnor
zionswijze, oQk op dit gebied leidor Do Grondwot van 1848
kon echter niot tot stand komen zonder dat nog aan hot
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dwangbeginsel eene concessie werd gedaan ; eene concessie,
die in andere opzichten op den weg der liberate richting lag,
n.l. de verplichting van, den Staat om overal in het Rijk voldoend openbaar lager onderwijs to doers geven, ingericht
met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen. De
wezenlijke liberaal beoogde hiermede volksontwikkeling,
zonder meer, en verzekering aan een ieder van de gelegenheid tot onderwijs, zonder onderwerping aan eenig geestelijk
gezach . De vroegere voorstanders der evangelische politiek
van w ill e m I beoogden tevens de overheidsschool to
makers tot een sta-in-den-weg tegen propaganda van streng
Katholicisme (ultramontanisme} en streng Calvinisme . De
strijd ten gunste der school heeft door hun drijven het
karakter aangenomeu van eene anti-orthodoxe geloofspropaganda van overheidswege . De Calvinisten hebben zich in
dezen schoolstrijd wederom als achteruitgezette burgers van
den tweeden rang gaan gevoelen en zij beschouwen zich als
uit deze onderdrukking door Dr . K u y p e r verlost . De
Katholieken, die wet dit gevoel van achteruitzetting in
onzen tijd kwalijk nog kunnen hebben, steunden en steunen
hen daarbij, ten deele om geldelijke bijdragen uit de schatkist to krijgen voor hunne kerkelijke scholen, ten deele
omclat zij van de tegenwoordige Calvinisten in het godsdienstige principieel niet zooveel verschulen, als van andere
langzamerhand opgekomen heel en half ongeloovige richtin gen .
Zoo is in zeer korte trekken de geschiedenis onzer
partijgroepeering . Liberalen zijn zij, die overeenkomstig de
Grondwet, den Staat werkelijk willen stellen buiteu en boven
elk geloofsgeschil ; die noch direct, noch indirect, noch door
rigoureuse, noch door zachtere middelen, noch door straffen
en belooningen, noch door voorttrekking of achteruitzetting
eenige geloofsleer of eenige ongeloofsleer willen bevorderen .
Tegenover hen staan katholieke clericalen, die alleen omdat
zij niet anders kunnen, vi coacti, dit beginsel der Grondwet
aanvaarden ; - calvinistische clericalen, die theoretisch nog
gebonden zijn aan artikel 36 hunner geloofsbelijdenis, hoewel velen meer of minder in twijfel zijn, of het wet een
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juist beginsel bevat ; eindelijk gematigd rechtzinnigen, die
wel Been enkel dwangmiddel willen gebruiken, maar tech
vinclen, dat een overmaat van oud-Oalvinistisch geloof, maar
vooral een ondermaat van geloof, feitelijk een disqualificatie
zeu moeten ziju voor openbare ambten . Deze laatste categone vormt wet Dr . Ku y per de grijze middenstof in ens
politiek leven noemt .
Deze is de partijverdeeling die in de natuur der dingert
worteit, zoolang de kerkgenootschappen hun invloed behouden . Daarnevens leepen de matenieele quaestien, gewoonlijk geene partijquaestien, maar sours in dien zin storend,
dat menigeen er tijdelijk door getrokken wordt uit zijne
natuurlijke politieke bean . Een v an Hall ken b.v . op die
basis in 1859 een ministenie vormen, teen de liberale partij
flier dagen enze buitenprovincien niet tijdig van spoorwegen
voorzag . Ook de stnijd over kapitalisme en socialisme ken
eenige jaren de natuunlijke partij-indeeling doorkruisen.
De behoefte der socialisten aan vrijheid zal hen, na de
ervaringen met het ministerie Ku y per, wel weder tot de
liberalen aantrekken, van wie zij meer vnijheid verwachten .
In beginsel behooren de meesten hunner nogtans tot de
clericalen, dear zij hun heilstaat niet verwachten van de
vrije werking van sociale krachten, maar van den dwang,
em daarin in to gaan. Hiercloer blijkt tevens, flat eigenlijk
de naam clericaal niet geheel juist meer is . Zeolang wij den
dwang em in to gaan slechts kenden als dwang em zich
aan een kerkgenoetschap to onderwerpen, uitgeeefend deer
geestelijken en ender hunne leiding deer de wereldlijke
auteniteit, was hij j uist . Thans niet meer . Maar evenzeer
als „modern clericaal" eene gam gbare duidelijke benaming
is gewerden, zal en eok geene dadelijke needzakelijkheid
blijken to bestaan, em to verandenen, mits er op gelet worde,
flat onder clerieaal, in tegenstelling met liberaal elke voor
stander van staatsdwang ten beheeve van geleofs- of engeleefs-propaganda werdt venstaan .
Van den inheud van het geloof of de warmte van het
geleef is de partij-indeeling onafhankelijk. Vooral in de
kningen den dissenters is het zeen gewoen, stnenggeleovig
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hebben en voor alles to eischen, dat de Staat er zich niet
inede bemoeie .
Aan den door Mr . V an d e r V lug t aanbevolen maatstaf kleeft nog een antler gebrek ; daarin wordt de strijd
der meeningen, naar ik geloof, niet j uist geformuleerd . 1k
zeif b .v . zou ook evenzeer als Mr. V a n d e r V 1 u g t recht
staan . Ook naar mijne meaning maakt of schept de wetgever
de rechtsregelen niet, aithans niet anders dan in bloot vormelijken zin ; evenmin als de hygienist de leefregelen schept,
die hij voorschrijft . De rechtsregelen, de leefregelen der maatschappij, worden door de wetensehap ontdekt, afgeleid uit
de natuur der dingen ; vervolgens aan hat oordeel onderworpen van hen, die er naar zullen hebben to levee .. Willen
dezen hat er mede probeeren, dan worden zij ook formeel tot
wet verheven . Bevallen zij goed, dan blijft men er bij ; anders
verandert men ze wader . In dit procde is niets mystieks ;
zelfs geen pleats voor ootmoed of overmoed . Wel voor onbelemmerden waarheidszin en vrijheid van vooroordeel . Ook
bij de wetensehappelijke onderzoekers loopt daarom de
onderscheiding tusschen liberaal en clericaal door . Toetst
men de werking van eene wet of een ontwerp van wet,
dan vraagt de liberaal alleen naar hunne werking tar bevordering van vrjheid, orde en welvaart ; eigenlijk zijn daze
drie voor hem een . De man van het cogite intrare, van
den dwang om in to gaan, gebruikt dezen maatstaf ook,
maar daarboven gaat bij hem nog een andere, het belang
zijuer kerk of zijner vereeniging, aan welke hij den Staat
and ergeschikt wil waken of houden . De clericalen worden
in de rechtswetenschap en in de praktijk der wetgeving
dientengevolge door gezichtspunten afgeleid, welke de liberaal verwaarloost . Vrijheid vinden zij goed, wits binn .en
de door de kerk of vereeniging getrokken grenzen . Zij zijn
mannen van orde, maar als do autoriteiten hunner kerk of
hunner vereeniging hen aanmoedigen om hat Staatsgezach,
dat tegen hear ingaat, via facti omver to werpen, maken zij
revolutiCu . Welvaart is goed ; zij is ook noodig om do
kerk of vereeniging materieel in stand to houden . Maar
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als de welvaart komen moet door rechtsregelen, die met de
leer strij den, dan met zij toch voor de eischen van het
zieleheil wjken en voor de kansen om den heilstaat to
bereiken de viag strjken .
Liberaal of clericaal, voor of tegen de vrijheid, is
daarom de in de natuur der dingen, zooals zij tegenwoordig
in ons vaderland is wear to nemen, gegronde partij-indeeling,
niet geloovig of ongeloovig gelijk in het door Mr . v an d e r
w i u g t aanbevolen criterium ligt opgesloten . Bit zal spoedig
weder meer worden ingezien . Be stoornis nit de kieswetquaestie ontstaan, loopt ten einde . Ret overwicht van het
kapitaal is gebroken en voor het toekennen van overwicht aan
de mm- en onvermogenden zal zeker geene meerderheid to yinden zijn. Daarentegen is het vraagstuk, of niet de rechtstoestand der vrouw verbetering behoeft en in weike mate, ook
door de nataur der dingen aan de orde gekomen en oat
vraagstuk brengt, ineer dan eenig ander, weder het historische principe der partij-indeeiing ,,llberaal of ciericaal" op
den voorgrond . Onderlinge verschullen bij hen die dan aan
de liberals zijde staan, zijn, hoe heftig soms de strijd daarover gevoerd words, slechts verschillen van den tweeden
rang, meestal van huishoudeiijken aard .
Eene zeer beiangrijke en interessante vraag is, of niet
Br. Knyper en Mr . de Savornin Lohman juist
wegens dit diepste principe van partij-indeeling meer en meer
near liberals zijde moeten gaan overheilen . Hunne partijsteiling in het verieden ontstond uit tegenstand tegen de
richting op onderwijs-gebied, die ik de modern-ciericale
noemde . Hun basis van bestrijding was de rechtsgelijkheid,
die zij geschonden achtten, niet de aanspraak, die het
Calvinism van ouds op overwicht in het staatsbestuur
deed geiden. Kunnen zij ais strijders voor rechtsgeiijkheid
tevreden zijn met den stand der eedsvraag, ten aanzien van
weike mr . L ohm a n oniangs bij een detaiiquaestie reeds
met de liberalen stemde P Kunnen zij het recht achten,
oat Nederlanders wel in het buiteniand hun lijk molten
laten verbranden, niet in het eigen land P Moeten oak zij
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niet partij trekken tegen de acliterstelling der vrouw?
Kunnen zij, om slechts eene enkele vraag uit het huwelijksrecht aan to roeren, goedkeuren, dat eene vrouw geketend
moet blijven aan een dronkaard, aithans of met dezen of
als van tafel en bed geseheidene eenzaam zal moeten levee.,
in het wezen der zaak omdat de Katholieke kerk geen
echtscheiding wil en het Calvinisme slechts wegens redenen,
die de Bijbel kept ?
Maakt Dr. K u y p e r zich sterk op deze punten een
liberalen opposant to kunnen verslaan, als hj slechts mag
redeneeren nit de natnur der din gen en met dezelfde redeneerinqsmiddelen en funetim als den opposant ten dienste staan?
Zou wellicht Dr. K u y p e r nog kunnen groeien met
zijn grootere tack ? Tot het inzicht kunnen komen, dat hij
vroeger to zeer en to partij dig advocaat is geweest?
Twee zijner uitingen bij het Begrootingsdebat meen ik
in dit verband her to molten mededeelen . op p . 651. der
Handelingen zegt hij, dat men ,,den Staat zoo heeft in to
,,richten, dat men ook aan andere landgenooten een goed
,,en gelukkig levee her mogelijk niaakt ." Zonder vrijheid
en rechtsgelijkheid kan immers ook het geuk Bier andere
landgenooten niet bestaan . Voor het aardsch geluk van
ketters to zorgen moge antirevolutionair, Kuyperiaansch
zijn, het is zeker niet Calvinistisch . En op p . 653 recapituleert hij als door zijn Kabinet in uitzicht gesteld ,,het,,geen zou dienen to gebeuren om de speelwoede, drankzucht
,,en schending van de publieke eerbaarheid tegen to gaan ."
Ten vorige j are volgde hierop nog ,,het neo-Malthusia,,nisme ." In eene wel voorbereide rede mag ik de onvolledigheid der recapitulatie wel als opzettelijk beschonwen .
In het Calvinisme is groei niet geheel uitgesloten . In
Geneve wend onlangs door Calvinisten een monument expiatoire voor S e r v e t onthuld, ten bewijze, hoezeer door hen
C a lv ij n' s kettervervolging betreurd wend . her to lande
is men nog niet zoover . Artikel 36 der geloofsbelijdenis,
dat kettervervolging voorschrijft, heeft nog altijd bindende
kracht voor hen, die zich aan de Kerkelijke Reglementen
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staande Kerkrecht aan to sluiten . Wij zijn dus nog ver
van de oprichting van een monument expiatoire voor de
slachtoffers, die de geest van 0 a lv j n bier to lande heeft
doers vallen . Maar de ontwikkeling, die to Geneve dit
wonder heeft gewerkt, is toch ook aan on s land en onze
Calvinisten niet spoorloos voorbijgegaan en onder alien
wel bet minst aan Dr . Ku y p e r . 1k betwijfel zelfs of hij
met de boven aangehaalde uiting, dat hij als minister voor
bet parlement heeft to redeneeren nit de natuur der ding en
en niet uit de Schrift, bij 0 a lv £j n wel veel beter ware
weggekomen dan S e r vet . 1)
1) Na ik over bet begrootingsdebat schrijf ben ik wel verplicht, om
niet den schijn to hebben door stilzwijgen in to stammers, op to komen
tegen hetgeen Mr. d e S a v o r n in Lo h in a xi zegt op p . 640 : ,,wanneer
,,gij predikt, gelijk onder anderen de beer v a n Ho at e n en vele andere
,,liberalen doers, dat hoogmoed eene goede eigenschap is en nederigheid
,,eene dwaasheicl" etc . Waar ter wereld heeft hij dit van mij gehoord of
gelezen? Voorts ook tegen bet onrechtvaardig verwijt van betzelfde lid
in eene latere discussie, dat ik mij ale minister niet voor de lijkverbranding
heb to weer gesteld. 1k heb ale minister verklaard, dat ik daarvan enkel
teruggehouden werd door de politieke ometandigheden . Ret ministerie
Roell was een product der kamerontbinding-Tak en moest met zijn program aansluiten aan dezen oorsprong . Ware ik na eene normaJe verkiezing
minister gebleven, ik zou onmiddellijk een voorstel hebben gedaan om bet
verbod van lijkverbranding op eigen bodem, deze ergernis voor elken
vrijzinnige, dit Symbool van de maclit des Pauses in Nederland, uit onze
wetgeving to verwijderen .

EEN AVOND
DOOR

GERARD VAN ECKEREN .

Eiiidelijk warm ze wag.
In de gang kionk Dog even hot hooge geluid van de
opgewonden stemmetjes der zusjes : het kiaterende lachje van
Will e m i e n, die bijna haar oversehoenen over haar balschoentjes seheen to hebben aangetrokken ; de kaimwelluidende, flu toch even-getroebleerde stem ook van
A r n ol d, tot beast manend, - bet dichtslaan den . van een.
portier, daarna van de huisdeur, - en toes waren ze toch
wezenlijk heelemaal weg en zij beiden alleen .
Vreemd-stil was bet plotseling in de groote kamer, wear
even to voren de luidruchtige klankjes hadden rondgefladderd, - een stilts bjna hoorbaar, en - een oogenblik als een vage benauwing, door hen beiden gevoeld .
Ze begrepen daze gewaarwording in elkar ; lazes haar
nit elkanders blikken, terwijl ze bij de tafel Dog wet ronddraalden - zij met de kopjes op 't theeblad, hij zoekend
tussehen wet couranten - beiden aarzelend Dog om to gaan
zitten, als Diet goad wetend wear en hoe, als bevreesd ieder
door den ander onbeseheiden gevonden to worden of to vrij .
Eigenlijk kenden ze e1kar nog maar zoo heel weinig,
ondanks bun vale ernstige gesprekken reeds, op wandelingen
meest, ook steeds in tag enwoordigheid van derden . En
juist darom was bet - Binds bet oogenblik dat bet was
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beslist : Willemien en F r e d d y met Arnold naar 'tbal
bij de v a n L a e r s, hij met hun loge den avond her
alleen, dear ze geen van tweeen lust gevoelden de overigen
to vergezellen en Mevrouw v a n M a a r e n met hoofdpjn to
bed lag, - dadelijk in hem een zeer begeerlijk, rustig-klaar
vooruitzicht geweest, als iets waarnaar zij beiden onbestemd
al waken moesten hebben uitgezien : dit eindelijk semen
alleen-zijn, zonder storende aanwezigheid van derden, hat
bij-elkander-zijn een gansehen stillen avond lang ; warin
hunne zielen flu eindelijk, eindelijk elkar trillend zouden
kunnen tegengaan en schoon en goddelijk zou zijn dat
oogenblik van Hoogst Ontmoeten .
Nu, dat de anderen wag waken, was 't even een lichte
verwondering in hem, dat alles zoo gewoon bleef : de
lamp zoo gewoon bleef branderi binnen hear geel-zijden.
kap, en zij, tegenover hem aan de tafel,
dear met den
theeboel rammelde en de kopjes in elkar paste, alsof er
geen gewichtiger werk op de wereid bestond den thit .
Zij was toch niet mooi . . . . betrapte hij zich op de
gedachte . Zooals hear gestalte zich tegen hat dof rood
behang afteekende, in hear hoekig doen bij hat bled, hear
hoofd licht vooruit, als was ze wet bijziende, waardoor hear
kin scherp naar voren stak en de spitsheid van hear news
zich accentueerde, - vond hij hear bepaald onbehaaglijk ;
en wet wrevelig wendde hj zich van de tafel af ; stond een
der familie-portretten aan den wand to bekijken, een deuntje
fluitend tusschen zijn tanden .
Waarom ping ze niet zitten, dacht hij toen ; hat was
toch to mal, dat ze geen van beiden gingen zitten, als
durfde de een niet voor den ander, en wet drommel - hij
was hier toch bij zich thilis .
En met een iuchtige, bangle opmerking over 't portret :
dat die zestiend' eeuwers toch een boel geestiger costaum
droegen den hun nazaten van de twintigste, liet hij zich
ongedwongen in een leunstoel bij de tafel near, hear luchtig
noodigende : ,,Toe, E miii e, ga nu toch zitten ; die kopjes
zou ik nu maar verder aan de maid overlaten ."
Zij knikte iangzaam met hat hoofd en zette nog even
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en op ears stoel tegenover hem pleats nam .
,,Ik mocha wel een handwerkje nemen," glimlaehte zij .
Hij zag hear ears, wet vorschend .
,,Waarom zeg j e dat? Je hebt immers gisteren pas
georeerd, dat j e handwerken in de meeste gevallen voor
vrouwen een futiele bezigheid vindt ."
Een licht rood overtoog hear bleak geiaat, maar zij
antwoordde niet .
Een oogenblik zwegeu beiden . Hij zat sail in zijn.
stoel aehterover, een weinig achteruit geschoven, zijn
beenen over e1kar . Zij - zag wet onrustig om zich been,
hear viugers zenuwachtig spelend met de franjes van bet
tafelkleed . Er scheen nog altijd iets to waxen van die
vreemde bekiemming door de groote kamer van rustigstralenden lampesehijn, die een zacht-gelen lichtkring om
de tafel trok, de verdere gedeelten van 't vertrek in een
doorroste sehemering latend .
,,Ik ban benieuwd of ze veal plezier zullen hebben,"
zeide zij flog.
En hij, hear piotseling strak aanziende :
,,Waarom zeg j e dat, E m i l i e ; ban j e bang om to
zwijgars ? . . ."
Zij bong bet hoofd, terwijl wader die bios langs hear
wangen gleed . En in zich gewaarwerd hij iets als een
mokkende ontevredenheid over zichzelf.
Hat was nu heel sail, minuten lang .
Hij was van hooding veranderd, leunde nu met ziju
hoofd achterover op bet zachte stoelbekleedsel, zijn oogen
near 't in teere kleuren geschilderde plafond . Ontzettend
geknoei eigeniijk, dat piafond, dacha hij even ; toen gingen
zijn gedachten over wet dien dag gebeurd was : zijn spreken
's morgens met zijn uitgever ; een passage in zijn boek, die
nog veranderd moest worden, v6or bet uitkwam dezen
winter . . . . En daarna gleden zijn oogen over de tafel been
near Emilie .
Zij zat sail, rechtop in hear stoel, blijkbaar ook in
gedacliten, hear wit, onregelmatig profiel met bet hooge
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voorhoofd vergeeld door het lamplicht.
Waarom trof
hem
nu
toch
bet
zoo telkens, dat ze leelijk was ; vroeger
had hij daar nooit zoo op gelet . . .
En hij ging de dagen van hun samenzijn na, van 't
oogenblik af, dat ze hadden kennis gemaakt .
Zij was
eon wees ; haar molder had ze al heel jong moeten missen ;
had later met haar vader veel gereisd ; tot deze, nu een
half jaar geleden, plotseling aan een kwaal gestorven was
enn zij alleen, in tamelijk benarde omstandigheden was
.achtergebleven . Sinds wocnde zij ergens buiten in een
g oedkoop pension, of logeerde bier, of daar, bij familie en
kenuissen .
Zoo was zij ook bij hen gekomen, als loge, door zijn
m.oeder uitgenoodigd, om een vage vriendschap die nog
i usschen haar en E m i 1 i e' s moeder had bestaan.
En zij hadden kennis gemaakt . Hij had geweten dat
ze niet mooi was ; vandaar misschien dat haar leelijkheid
hem toen niet getroffen had . Er had eerder jets om haar
gezweefd, om hare lange, matte gestalte, in haar kwijnendmoeden blik, waarinn eon zweempj e lag vann g eblazeerdheid,
door hare reizen,
dat hem was sympathiek. Het was
niet alleen door hot weten geweest, dat zij beidenn artisten
waxen : hij jong schrij vex, dieaam
nm beg on to ni aken ; zij
de oudere
dichteres, die er reeds „was", wier verzenbundels niet alleen door fijnproevers g eprezen, maar ook
in ruimen kring gelezen werden .
.fin zijn verlangen, zoowel als
hij voelde dit
hot
hare, was 't van hun eerste ontmoeting of geweest, elkander
nader to leeren kennen, in elkaar to zoeken, wat ieder
dot nog toe
in zijn naaste onngeving niet gevon.den had .
'`want in hot Haagsch-mondain.e leveen van uitgaan en
g enieten, waarin hij was groot gewurden en waaraan hij,
zoo of en toe, als do beleefdheid dit eischte, had mee"gedaan, pozeerend dan meest voor hot tragisch slachtoffer
eener futiele, hem wreede conventie,
waar zijn meisjeskennissen, de licht-luchte fladder-wezen .tjes wel gaarne mee
gezien werden, omdat ze dit „interessant" vonden, er voor
de buitenwereld door werden heels gewichtigheidj es : intieme
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nooit had hij onder hen zijn innigste behoeften voldaan
gezien, dat verlangen van zijn ziel naar zielen die haar
zouden begrijpen, zouden bpgaan met haar tot gene zuivere,
volmaakte ilarmonie .
ook onder zijn vrienden had hij die ziel niet gevonden. Hij kwam nooit op de „Witte", en zijn heeren-kennissen
lieten hemm dan ook links liggen, een enkel ijlhoofd uitgezonderd, dat het, evenals de meisj es, „interessant" vond
met hem to worden gezien . Artisten kende hij weinig en
trokken hemm ook niet aan ; hij doorzag in de meesten hat
eigenlijk doel van hun streven, dat zoo m .ijlen ver van hat
ware kunst-ideaal verwij derd bleef.
Zoo had hij altijd zoo goad als alleen geleefd temidden
zijner naaste betrekkingen : zijn moeder, vrouw-van-de-wereld,
koud-vorm.elijk, van wie hij hield misschien alleen omdat
ze zijn moeder Was ; zijn broer A r n o 1 d, man-van .-de-wereld,
man vooral vann de m.aatschappij, die in eenn mooie positie,
een algem.een geachten naam hat hoogste zag . En dan
F r e d d y en W ill e m i e n, zijn beide zusjes, mooie oppervlakkige schepseltj es, die leefden voor dansen en flirt .
Toen was zij gekomen, en hoewel in 't vluchtig oogenblik
van 't eerste voorstellen, voor haar niet anders dan een zachte
sympathie hem was doorvloeid, zoo waren er spoedig
herhaaldelijk
momenten gekom.en, waarin, door een blik
nit haar oog, die sympathie verdiepte tot eenn wondre
zielsbekoring, die hem verwarde, hem
was hij in gezelschap
't stem.-geklater plotseling uit de verte hooren
deed, als door een wags.
haar 't was bij die enkele oogenblikken gebleven .
Hun omgang, spoedig van stijfheid ontdaan, bleef correct,
conventioneel, en de gesprekken die zij voerden, op wand .elingen meest, over kunst, muziek, litteratuur, waarin
ieder zijn levensbeschouwing to omlijnen trachtte, wanhopig
de aandoorvoelend de vaagheid van ieder „Begrip",
wezigheid der zusjes had hunn woorden wel steeds beleefdbescheidenlijk to overratelen geweten met tea- en tennis-
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hun philosophic absurd .
En in beiden, wist hij, was bet verlangen gegroeid
naar een rustig alleen-zijn ; had de ziel gehunkerd naar
meer innige vertrouwdheid ; tot flu - dezen avond . . . .
Hij weudde zijn oogen van bet plafond en zag wer
naar haar . - Zij zat voor de tafel, een hand onder 't hoofd ;
haar slanke, witte vingers schijnbaar rustig bladerend in
een boek, dat hij daar toevallig straks had laten liggen :
Maeterlincks Aglavaine et Slysette . . . .
Stil, met een zacht-gelen glens, overstraalde bet licht
van de lamp door de zijden kap de tafel, waar de wijuroode bloemen van bet kleed donkey gloeiden tegen diepzwarten aehtergrond . En in bet rond, verder de kamer in,
guidden flauwtjes de schijnsels van 't goud-leer behang nit
de schemering op en glimmerden, bij de deur, de reigers
op bet tochtscherm. Half-belicht stonden er al de vertrouwde meubels : bet groote eiken buffet tegenover den
spiegel ; in de midden-penant, tusschen de beide, door
zwaar-plooiende gordijnen nu overhangen vensters : bet
luxe-bureautje van zijn moeder, waar zij 's daags haar zoo
bekende rote, geparfumeerde briefjes schreef, en verder, bier
en daar fangs de wander ., stemmig-recht met hun hooge
leuningen en bruin-leren bekleedsels, eenige stoelen, als
uit een oude ridderzaal .
Zij bleef maar steeds in bet boek bladeren, de hand
onder 't hoofd, en de stilts, haar schijnbaar rustige doer
maakte hem plotseling zenuwachtiger dan haar onverschillige
woorden straks . Hij dacht aan wat Maeterlinck zei van
een ,,silence actif" en ,,passif" en
neen, een stilts
waarin groote dingen gebeurden was dit nog niet .
Brusk maakte hij er opeens een einde aan .
,,Ik ben blij, dat we eindehjk eens rustig semen kunnen
praten", zeide hij, ,,op die wandelingen met de zusjes ging
dat zoo slecht" .
Zij legde bet boek neer en zag hem aan ; een licht
rood kleurde haar wangen .
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,,Ja. . . ." zeide zij, ,,ik ban ook . . . . heel blij . . .
Maar een ongeduld krieuwelde in hem op . Mijn hemel,
waarom kleurde zij flu ; 't was toch geen boffelijkheid die
hij hear gezegd had ; ze waxen vrienden ; wet hoefde den
zoo'n bakvisch-en-school] ongensverlegenheid tusschen hen
to bestaan? En wear bruskeerde hij de wet pijnlijk door
hem gevoelde situatie.
,,Ik zie j e dear met Maeterlinck bezig ; heb j e de studie
van Prof . van Dijk over hem gelezen ?"
En : „J-a. . . . die heb ik gelezen", zeide zij zacht, nu
onrustig aan de bladen van hear boek frutselend . Het was
duidelijk, dat hear kalmte van daareven slechts gemaakt was .
,,En
ben j e het met van Dijk eens, dat in
,,Aglavaine et S~lysette" een terugkeer blijkt tot de oude
moraal, een opgeven van de morale mystique ?"
,,ik heb dat 6ok wel gedacht", antwoordde zij, hem
van over de tafe als schuw even aanziende, - en de stilts
vial in de groote kamer terug, de stemmekiank als weggevlucht achter de zware gordijnen .
Hij foot even zacht tusschen de lippen . 1Treemd,
dacht hj, dat hat gesprek nu niet viot ; zou ik me vergist hebben ; zoek ik werkelijk meer in hear den er in
zit, of.
I[Iij dacht aan hun wandeling en, hun gesprekken temidden
van 't gebabbel der zusjes . Hij herinnerde zich een gesprek
over Ibsen, de j uiste, van diep doordenken getuig ends
opmerkingen, die ze toen had gemaakt . En hij dacht aan
bear verzen . Neen, onbeduidend was zij niet, en bedeesd
ook niet, als 't er op aankwam hear overtuiging uit to
spreken . Waarom toonde zij zich den nu zoo antlers, als
een verlegen schoolmeisje P Rij zou nog maar eens probeeren ;
ze moesten de gelegenheid nu toch immers waarnemen . . . .
,,Ik voor mij heb nooit goad begrepen, hoe men de
meaning van van Dijk ken zijn toegedaan . Want al
mogen de woorden van Aglavaine : ,,Je crois qua l'on
se tromps rarement lorsque'on Cache d'abord d'enlever une
souffrance an plus faible pour la reporter sur soi-mama",
of iets dergelijks, oogenschijnlijk terugwijzen in de richting
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van de oude raoraal, de zin waarin bier de ideale opofering
bedoeld wordt is rriet die van doze moraal, zooals nit de
daad van Selysette aan 't eind van, 't stuk mijns inziens
voldoende blijkt . Hoe denk je overigens over den zin dezer
opoffering ? Er wordt zoo verschillend over geoordeeld . . . ."
Zij antwoordde niet terstond ; zat weer to spelen met
de kwasten van hot tafelkleed, ze been en terugslingerend
van de eene hand in de andere. Hot m.aakte hem
zenuwachtig .
Eindelijk antwoordde zij mat : „Ach, ik weet niet . . . .
bet lijkt me zoo raoeilijk dear opeens in to vallen . . . , ik
zou er eons over moeten nadenken. . . ."
Zulk eon antwoord was hij niet van hear gewoon ; hot
verbaasde hemm on verhoogde zijn prikkolbaarheid . Nu good
den, als zij niet verkovs to sproken, hij kon zwijgen . Ze
g of zich nauwelijks de m.oeite den mond to openen ! Maar
als hij daarvoor met hear alleon was thuis gebleven . . . . de
v a n E a e r s met bun poppensprongen enerveerden hem
nog minder den zij met dat bete geslinger ! Enfin, 't kon
zijnn dat ze hoofdpijn had . . . .
Even verwondorde hij zich, dat hij zoo liefdeloos over
hear denken kon nu, zonder iets van do mooie sympathie,
die hij vaak op bun wandelingen near hear had voelen
uitgaa n . . Was die sympathie den al leen voor hear ideeen
geweest, geheel afgescheiden vann de vrouw ?
Hij liet van terzijde zijnn oog over hear heengaan, en
zijn schoonheids-gevoel trof veer pijnlijk hot scherpe van
hear verouwelij kt gezicht, de verrnoeidheid der trekken,
waaruit zelfs do intelligentie, die hij er vaak op had waargonom.on, nu wel leek weggozakt. Had zij eon verborgen
leed, tobde zij over iets waarvan hij niet wist ?
Uit hear
verzen sprak hot niet, jubelingen als die alle waxen omrn do
heerlijkhoid der natuur, de zalighoid van hot levee tusschen
bloemen en planten,
ook uit de enkele geniale „hoop"sonnetten die ze m .aatschappij on conventie had tegengeslingerd (kranig work voor eon vrouw, als de critiek gezegd
had) en waarom voorfl zij hem had aang etrokken, ook
nit die sonnetten sprak niets den eon mooie trots van de

- 243 vrouw, die zich losgemaakt heeft van bet duffs maatschappijleven, hoog en fier, rijk aan eigen innerlijke schatten,
alleen, in eenzaamheid, gaande haar weg . Had zij dan niet
Ales gezegd? Leefde er nog iets verborgens achter de
gladheid van dat hooge voorhoofd? Hoe weinig kende hij
haar nog, ondanks al hunne gesprekken!
Waarom sprak zij nu niet ; hij wilds toch haar vriend
zijn ; hij zou haar toch immers begrijpen als zij zich uitzegde? - Was bet dan lane, een malls utopia, to meenen
n zouden kunnen worden in voelen en
dat zij geheel
denken P 't Was gek, maar hij zou beast geneigd zijn bet
nan to nemen, ondanks al zijn mooie theorieen over hoogste
geestes-harmonie, in de Opperste Eenheid van twee zielen . . .
Hij geeuwde even achter de hand, zag toes tersluiks
op zijn horloge . Bij tienen . . . . dus nog een nun voordat
ze met fatsoen near bed konden gaan, nog een uur van
verveling dus en . . . . beklemming, want hij voelde zich
niets met haar op zijn gemak. - En dan to denken, hoe
hij verlangend had uitgezien near dit oogenblik van alleenzijn, zonder de hinderlijke tegenwoordigheid der zusjes .
Zooals zij dear nu zat tegenover hem, lang, bleak en zwijgend, in haar oog en, turend op bet tafelkleed, iets vreemdgegeneerds, nu zag hij in haar niet meer de dichteres,
maar alleen de vrouw . En die vrouw was hem, voelde hij,
antipathiek .
,,Ik ban benieuwd, of bet bal amusant zal zijn . . . ."
wierp hij plompweg in de kamerzwijging, die een tijdlang
door niets dan 't suizen van 't gas en 't getiktak der
pendule was verstoord . - En met schnik bedacht hij, hoe
hij haar in 't begin van den avond van een dergelijke banale
fraze een verwijt had gemaakt .
Het was iets hatelijks in hem geweest, dat hem nu
daze woorden had doen zeggen, een booze lust haar als bet
cerste bet bests conversatie-dametje to gaan behandelen, nu
zijzelve Been moeite deed de vertrouwelijkheid van vroegere
gesprekken terug to vinden .
Snel zag zij op ; list, toen zij bemenkte hoe uitvorschend
zijn blik op haar genicht was, hare oogen wear zinken near

haar handers., op het tafelkleed blank samgevouwen, met
dunne, aristocratisehe vingers . - En wer meende hij dat
vluchtig blosje to zien, vagend als schaduw over de gelige
witheid van haar gezicht .
,,Heb j e niet een beet] e berouw, dat j e de anderen
maar niet vergezeld hebt ?" vroeg hij door, met diezelfde
onbestemde hardvochtigheid, als een behoefte zich op haar
to wreken .
Zij bleef near haar handers zien, een lichte trilling
even om den mood .
,,Neen . . . ." zei ze nauw hoorbaar .
Elij voelde nu toch iets van wroeging, als een medelijden om die even-smarttrilling om haar ingevallen mondhoeken, die hem veer deed denken ears eenig energisch
verborgen leed . En vergoelijkend zeide hj : ,,Je weet, ik
ben een beer, de conversatie ontwend, en geen heel ainusant
gezelschap voor dames . Je moet me wel saai vinden. . . ."
Weder zag zij hem aan, dock flu niet snel-schichtig, dock
met een langzame beweging van bet hoofd, haar kapsel
bronzend in den zachten lamp-schijn . Z66 had zij wer
iets in zich van den trots op bet portret voor in haar
bundeltje ,,G-edichten" .
,,Ik behoef niet geamuzeerd to worden, v a n NI a a r e n,"
zei ze stug, wet nit de hoogte . Toen, wet zachter, ala
verwijtend : ,,Ik dacht dat jij dat wel moist . . . ."
Filet verwarde hem ; hij stamelde iets van excuus, dat
het zoo niet bedoeld was . Ach neen, bet was ook alles
zijrt schuld eigenlijk, dat ze bier zoo beklemmend tegenover
elkar zaten ; niet wear, als men elkar zoo goed verstond
als zij beiden, den was bet irerkeerd ieder woord niet
geleidelijk uit de stilte to laten opkomen, to laten ,,ont .
bloeien" als bet ware, - was bet een misdaad eigenlijk
bun samenzijn to bruskeeren met zoo'n nit de lucht gegrepen
vraag over Maeterlinck als hij daareven had gedaan .
Echt conversatie-achtig-oppervlakkig, evenals Will ernie ii
en Fr e d d y op een tea de heele litteratuur konden afroefroefen, en de rnuziek op den troop toe. Couperus, o maar
Majesteit beeldig! en Psyche den. ! en Een broom van Borel!
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boek van Streuvels, wel vreemd die teal, maar toch
inagnifique, o-maar-zie-je-bOeldig! . . . ."
Met een hoog piepend stemmetje deed hij zijn znsje
r eddy na, koddig hear geaffecteerde gebaartjes er bij
nabootsend .
E m iii e, tegenover hem, glimlachte flauw, een gumlach bijna even spoedig weggevaagd als opgekomen . Toen
zonkn hare oogen wer neer op hear handers .,
en de
kamer vlaagde met die suizende stilte drukkend vol, door
den hoofdigen tik der pendule op den schoorsteenmantel
e enzaam bedrenteld .
Buiten, van de stifle avond-street, kionk klaaglijkweemoedig de stem op van een j ongen :
,,Raminis, raminaas . . . kOop den die mooie niminas! . .
Opeens schrok hij op uit zijn stoel. Snikte zij ¶). . . .
Hear ellebogen hield zij op de tafel gesteund, hear
gelaat in de handers verborgen ; of en toe, even, was het
of hear boezem schokte .
Hij stored op ; trad zachtjes om de tafel heen near hear toe .
,,Heb je verdriet Emil i e P" vraagde hij, zijn hand op
hear schouder leggend ; en tegelijk was in hem een schaamte,
dat hij het niet met wet meer warmte vragen kon .
Doch zij antwoordde niet ; haalde slechts heftig adem
door de smalle neusvleugels, als hield ze met uiterst geweld
hare tranen terug .
Hij raakte verlegen met de situatie . Hij begon hear
van een karat to leeren kennen, die tot nu toe verborgen
voor hem gebleven was en betrapte zich op het gloeiend
veilangen, dat de anderen mochten terugkeeren, de meid
binnenkomen desnoods om de courant to brengen, alles
liever den dat deze benauwende toestand zou voortduren .
Toen zag zij hem ears, strak, zichzelve weOr meester .
,,llet spijt mij, dat ik zoo ongezellig ben vanavond,"
zeide zij, ,,maar ik heb wet hoofdpijn, ik wilde wel near
bed gears, vooral ook omdat ik besloten ben morgenochtend
to vertrekken . Goeden nacht, v a n M a a r e n, rust wel .
Je neemt me toch niet kwalijk, is het wel ?"
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Een opluchting woel door zijn burst . Goddank, zuchtte
bet in hem, en bet verbaasde hem, dat zelfs de onverwachte
aankondiging van haar vertrek hem ear verluchtte dan
ontroerde. Hij drukte de hand die zij hem toestak, en hij
moist nu werkelijk moat deelneming in den kiank van zijn
stem to leggen, then hij zeide :
,,Goeden nacht, Emil i e, ik hoop dat j e goad zult
slapen ; 't is j ammer dat dat flu juist zoo treft, he P En
moat dat halsoverkoppige vertrek aangaat, waarover j e
spreekt, nu, char zullen we bet morgen nog wel cans over
hebben, als de hoofdpijn beter is ."
Zij zag hem aan ; beproefde to glimlachen . Vdelde
zij, dat daze laatste zin maar een fraze was, die hij
zich verplicht achtte to zeggen om niet onbeleefd to
schijnenP
Want iets vreemds, bijna spottends, lichtte nit den blik
barer oogen, die ze nog dens op hem vestigde, z66 doordringend-fel, dat hij zich verlegen afwendde .
,,Bonsoir," zei ze then, koel, haastig op de deur toetredend . - Een oogenblik later was hij alleen .
Met groote passers ping hij hat vertrek op en near, de
handers op den rug . Pijnlijk, als gestriemd voelde hij zich
door dien laatsten fallen blik, gag eeseld als door een mengehug van spot en haat . - Waren vrouwen dan altijd
raadsels P 'you een man ze dan nooit geheel en al doorzien,
zelfs hij niet, de schrijver, over wiens psychologische talenten men vleiende critieken schreef P - E[ij dacht aan de
„hoop"-sonnetten . 0, die vrouw kon haters, vurig, vlammend haters, voelde hij . Do gedachte aan haar blik trachtte
hij van zich of to zetten . Kom, verbeelding, or bestond
toch vrienclschap tusschen hen, to grout en to rein om door
een mm
gelukkigen avond to kunnen vernietigd worden .
En dan, or was toch immers niets gebeurd . Malhigheid,
hij Won nu aan andere dingen denken. Duivels, da's waar
ook, morgen kwam zijn drukker hem spreken over do verdeeling der illustraties in zijn allegoric ; moest dat nog
nagaan . Waar zat hat ding ; boven op zijn kamer . Gauw
maar even bier balers . !
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lag E miii e, in elkar gezonken, hat gezicht weggedoken
in de piooien van haar japon.
,,Emiiie
Zij schrikte op, zag hem aan, bleak, met wanhopige
oogen . Tussehen haar vale iippen murmelde zij iets, dat hij
niet verstond . Toen wilde zij hem ontvluehten near boven toe,
Maar hij greep haar bij den arm, belette haar .
,,Wat deedt j e dear . . . Em iii e . . . spreek !" drong hij
angstig.
Zij trachtte zich los to rukken.
,,Toe, last me, ik heb hoofdpijn, ik wil near bed,"
smeekte zij heesoh .
,,Maar wet deedt j e dear op de trap al dien tijd, zeg,
drong hij door.
ik wil nu weten wet je dear deedt
Zij zag hem aan, en er was iets vreemd-hongerends in
dien blik, dat hij nooit nog daarin had waargenomen, iets
wanhopigs en verslindends tegeiijkertijd . - Toen opeens,
neerzakkend aan zijn voeten, barstte zij in schokkend
snikken nit, haar gezicht, ais beschaamd, met de handen
bedekkend .
,,E miii e . . . Emmy . . ." trachtte hij to bedaren, met
moeite haar van de kille gangsteenen oprichtend en as
een kind de kamer binnenvoerende . Dear zakte zij neer op
een stoei, zachtjes weenend .
,,E iii my! spreek toch . . . zeg toch wet . . ." smeekte
hij, zijn hand op haar schouder leggeud . Hear weenen
maakte hem radeloos .
Doch zij, bij zijn aanraking, trok zich krimpend terug,
zich uit-buigend van onder zijn handdruk, ais was hat een
adder die zij afschudde .
,,Toe, last me los . . ."
Zij bette zich de oogen met haar zakdoekje ; slikte
manhaftig haar snikken in .
Besiuiteioos zag hij de kamer road, niet wetend of hij
verder moest aandringen . Kwamen de anderen maar thuis . . .
ging zijn hunkerend denken .
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Toch begreep hj nog iets to moeten zeggen . Hij boog
zich over haar en : ,,Em my . . . . zeg . . . is er iets. . . . heb
je verdriet2 . . . .
Zij had zich flu geheel gekalmeerd ; beet zich de lippen .
De trekken van het wet ouwelijk gezichtje leken verscherpt ;
schaduwen blauwden om oogen en news in het wreed-wittend
Iamplicht. Naast zijn medelijden voelde hij iets van een
fel-struwen of keen voor deze vrouw .
Star zag zij hem aan ; toen, met een stem waarin iets
tintelde van spot, merkte zij op :
,,Je bent opeens wel zeer deelnemend geword .en . . . .
wear heb ik dat aan to danken2. . . .
Hij stamelde verward, sprak van hun vriendschap . . . .
ze kenden elkaar toch immers . . . .
Doch hij schrok van het kille lachje dat ze uitstiet
en dat hem over den rug ijzelde .
,,Kennen! . . . ."
Er was een oogenbiik stilte ; reclit en bleek zat zij op
den stoel, de oogen op 't tapijt gevestigd . Z66 was zij de
gebroken vrouw niet meer, die hij een oogenblik to voren
aan de trap had vinden liggen .
Maar met een ruk richtte zij haar hoofd op en zag
hem aan .
,,Kennen . . . . zeg toch zoo's dwaasheid niet, waaraan
je zeif niet gelooft . . .
Even streek haar hand langs 't hoog-blank voorhoofd,
als wilde ze een gedachte verdrijven ; toes :
,,Jij kept mij immers niet en ik ken j ou niet . . . . we
staan immers mijien ver van e1kar af. . . . hoe kun je den
zoo iets zeggen . . . ."
Nog wilde hij iets in het midden brengen, dock zij
wuifde met de hand, dat hij zwijgen zou . En plotseling
opstaande en de kamer met groote passes op en neergaand
,,O, ik weet wel wet j e zeggen wilt . ., we hebben toch
zooveel gesproken nietwaar, ,,ziels"-gesprekken gehad ; op
onze wandelingen ziju we opgestegen in sferen, wear je
zusjes met hun tea- en tennis-praatjes niet bij konden, is
het niet P We hebben semen afgegeven op conventie en
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En we hebben elkaar van ons werk gesproken ; j e
bewonderde mijn verzen en ik j ou nieuwe Allegorie . 3e
noemde mij eens De gevoe]s-vrouw van Holland, herinner
je je nog. . . zeg, herinner je je nog?. . ."
Zij bleef voor hem staan, zag hem eau met hear donkere
oogen, star en koud .
Hij knik±e ; hij voelde zich als ±egenover een reciter
van instructie ; begreep niet wear zij heen wilde .
,,Je herinnert het je, nietwaar, oat je me zoo noemde :
gevoels-vrouw
van Holland! . . ."
De
Weir even lachte ze hear ijzelend lachje ; teen, mompe-.
lend : ,,En toch behandelde je me
. alsof ik een steep was . . ."
Het was als een drug e snik heel achter in hear keel .
,,W~t zeg j e P! . . ." had hij uitgeroepen .
Zij antwoordde niet dadelijk ; lang en bewegingloos
stond ze vdor hem, hear dunne witte vingers wriemelend
tegen hear sehoot ; hare lippen prevelden ; hear oogen
staarden over hem heen, als in een verte . . .
En er was jets zingends in hear stem, toen zij eindelijk
wer sprak, als tot zichzelve .
,,De menschen weten niet . . . ze begrjpen niet. . .
niemand begrijpt het . . . Een ,,dichteres" is jets hoogs en
vers . . . dichteressen spreek j e niet, dear ga j e niet zoo
iederen dag me om . . .
Ze lezen hear verzen en ze bewonderen ze of ze verguizen. . . ze geven ze hun kennissen cadeau op verjaardagen of op St . Nicolaas . . . Een dichteres is iem and die
heelemaal voor de Kunsi leeft, heelemaal voor D KiiNsT . . .
Ze gaat alleen om met even ,,hoog-aangelegden" als zij
zelve . Hoog-aangelegden! . . .,'
Ret lachje schrilde in de stille avondkamer, zoodat zij
er zelve als uit een Broom door ontwaakte . En v a n
M a a r e n ziende, die bewegingloos op een steel hear met
ontzette oogen aankeek, richtte zij zich nu terstond tot
hem ., hear hand op zijn stoelleuning legg end, de oogen
star-priemend op hem gevestigd .
,,Weet j e . . . als een dichteres die wet naam begint to
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waken toevallig an dare artisten ontmoet, dan denken ze dadelijk : ,,Ah, eon kunstzuster !" . . , nietwaar, dat dacht jij 66k?. . .' y
Hij antwoordde niet, en zij ging door : ,,Ik west hat wel,
dat jij ook zoo dacht . . . ik v6elde hat . . . ik hob hot in
alles altijd gevdeld . . . en daarom sprak ik van een steer. . ."
veer bleef zij zwijgen, haar oogen, stag, wegstarend
over hem heen in do kamer. Zij leek wel eon strak beeld
van starre vertwijfoling .
Maar opeens kwam er leven in de doode diepten van
hear oogen ; hare trekken ontspanden zich en een bios
vlaagde over 't geel-wit van haar gelaat. Zij stampvoette,
en hem plots bij den schouder vattend schudde zij hem een
pear meal heftig heen en wear .
,,E m ii ie !" riep hij verschrikt . ,,Wat mankeert j e P! . . ."
Doch zj had hem al losgelaten ; streak zich veer even
met do hand langs hot voorhoofd en zetto zich bedaard op
eon stool tag enover hem .
,,lTergeef me," glimlachte zij, ,,je moest wel denken
dat ik gek was . . . Dat overviel mij zoo . . . Maar nu is 't
over, en 't is hater dat we kalm met elkar praten . . ."
,,Wet scheelt j e toch E m ii ie, vool j e je ziok P" . . .
waagde hij beduusd .
Zj schudde van neon .
,,Ach noon, ik vool alloen behoefte wet to praten ; hot
heeft zich zoo in mij opgekropt, al dag en. lang ; tot dozen
avond . . . . "
Even scheen zij haar gedachten to vorzamolen ; toen
ging zij door :
,,Zio-je, al die gosprekken die we gehad hebben, hebben
mij wet overspannon : ik voel me sours zoo moo . . . . Altijd
met j e ziel bezig to zijn vermoeit zoo . Jij scheen dat nooit
to merken, maar jij bent eon man ; misschien vermoeit hat
een man wel minder dan een vrouw. 1k heb dat altijd
gehad, als klein meisje al, die behoefte met mijn ziel bezig
to ziju, to luisteren near 't minste beweginkje van mijn
innerljk Zijn . En toch heeft hot me altijd zoo vermoeid ;
hat was altijd of ik wet zwaars met mij omdroeg, in mijn
borst en mijn hoofd . . . . Toen ik wat ouder ward probeerde
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1k er mij van to ontlasten door verzen to schrijven, en dear
voelde ik mij dan ook telkens wel wat door opgelueht .
Maar nooit heelemaai . Er bleef altijd nog zoo veal in me,
dat ik niet uitzeggen kon . . . ."
Even peinsde zij na, den bilk naar de lamp ; toen :
,,Zie-je, de mensehen denken, dat ais zij hear verzen .
gelezen hebben, zij een dichteres dan ook heelemaal kennen .
Een dichteres geeft in hear verzen hear diepste Zeif, zeggen
ze . - En zij weten niet, dat een vrouw nooit hear diepste
Zelf aan de menschen geven ken . . . . Er is altijd zooveel
in me gebleven . . . ."
Hij wilds lets zeggen ; dock zij maakte hat wuif-gebaar
met hear lang-bleeke hand, dat hij zwijgen zou .
,,]Dat heeft zich in mij opgehoopt, dag na dag, dag na
dag . . . . Voorai daze dagen van samenzijn met jou, waarop
we zooveel hebben aangeroerd wet ons innigste zieleleven
raakte ; tenminste voor zoover we dat aanroeren konden .
Pat stapje voor stapje benaderen van je intiemste gevoelens,
o hat is heerlijk, j e left, ik zou er niet buiten kunnen . . .
maar hat maakt zoo moe. - En als ik dan je zusjes voor
ons uit hoorde babbelen met hun vrooiijke stemmetjes,
over allerlei nietsjes, dingen wear 1k in . den. grond hat
ijdeie van inzag, dan . . . . o, je zult misschien lachen of
boos worden. . . . maar dan had ik sours zoo'n lust van j e
wag naar ze toe to vliegen en met hen mee to doen . Het
zou zoo heerli,jk hebbem lAitgcrust, dacht ik dan . . . .
Maar jij merkte nooit lets daarvan, en dan vond ik me
ook dwaas ; maar terwiji we dan spraken over 't doodende
van zoovele maatschappeiijke futiliteiten, verlangde 'ik . . . .
En toen. . . . oen er dat andere nog bij kwam . . . ."
Een viuchtig rood kieurde hear wangen ; zij verborg
hear geiaat in de handen, ais schaamde zij zich . Hear
boezem hijgde zwaar . - Toch vervolgde zij na eenige
oogenblikken :
,,Misschien moest 1k niet spreken . . . . de menschen
noemen hat niet waardig in een vrouw . . . . 1k. . . . ik west
hat niet . . . . 1k heb nooit begrepen, waarom een vrouw in
zuike dingen starker moat zijn dan een man. . . ."
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tastbaar-beangstigends ; de lamp, boven de tafel, knisterde
er onnoozel-kleintjes tegenin . Yreemd-kalm-blank lag de
lichtkring neergespreid over 't donkey-fluweel tafelkleed
met de roode bloemen, die hem opeens aan droppels bloed
deden denken ; de hoeken van 't vertrek doezelden weg in
onheilvolle schemering, waarnit zwakjes, als de vage herinnering aan nuchter-gewone dingen, de meubels opspraken .
Romp waarde een vermoeden om ; v a n M a a r e n speelde
onrustig met zijn horlogekettirLg . Even-trillend klonk het
tot hem :
,,BIet was misschien dwaas van me . . ., hoop te hebben . . . . ik had moeten begrijpen dat je niets in mij zag
dan een gelijk-voelende, een kuust-zuster . . . . Maar o, dezen
avond, dat de anderen naar die partij waren . . . . then je
over Maeterlinck begon to spreken . . . , alwer over die
dingen. . . . toen ik zei van die partij, dat ik benieuwd was
of ze veel plezier zouden hebben, en j e vroeg of ik bang
was to zwijgen. . . . then je 't expres zoo zwactr giny waken,
alles, terwiji ik . . . . van minuet op minuet . . ., hoopte . . . .
then. . . . then . . . . o, then had ik j e kunnen Mten! . . . ."
Een snik perste uit haar keel ; met geweld drong ze
haar tranen terug ; stood op van haar stoel .
,,Goeden nacht v an M a a r e n ; ik dank j e, dat j e me
heb laten uitspreken ; het heeft me goed gedaan . 3e begrijpt nu zeif dat ik morgen heengaan moet, nietwaar P
Bij de anderen wil j e me wel verontschuldigen dat ik niet
ben opgebleven. Bonsoir . . . ."
En vbor hij haar had kunnen antwoorden - was hij
alleen .
In zijn stoel geleund bleef hij zitten, de hog en voor
zich uitstarend . Een roezemoes van gewaarwordingen warrelde door hem heen, dock boven alles nit, fel-duidelijk,
trilde een groot medelijden .
Arm kind . . . o, o, wat was hij stow, wat was hij stow,
hij, de ,,groote psycholoog", de ,,kranige zielsontleder",
blinder dan de blindste stommeling was hij van dit niet
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doorzien to hebben, aan daze mooglijkheid niet to hebben
gedaeht . 0, wet moest ze geleden hebben, de stills uren
van dezen avond, waarop zj gewacht had en gewaeht . . .
zonder dat het kwam . . . En hj, ellendeling dat hij was,
had haar gekweld met nietsnutte frazes over Maeterlinek, of door zijn pijnlijk zwijgen! 0, terwiji hij zijn
walgelijke observaties held over haar uiterlijk, was haar
ziel, haar mooie, tears ziel van vrouw near hem uitgegaan
vol smachtende liefde .
Arm kind, hat rune kind . . .
Maar . . . als hj sans probe rde haar lief te hebben!
Doch neon, neen, zij was geen vrouw om met een
surrogaat tevreden to zijn . Hear trotsche eisch was : alles
of niets . En o, zij v®elde wel, dat hat niet alles kon zijn . . .
Stil zat hij in de stills kamer, wachtend Ar n ol d en
de zusjes van de partij . In hem sidderde nog na hat welluidend timbre van hear zachte stem, door smart even
klaaglijk ontroerd . - Morgen zou zij vertrekken . . .
Hij zag haar al gaan uit bun huffs ; hij zag haar hear
zwervend leven we5r opvatten, logeerend bier, of dear, bij
vrienden en kennissen . . . . Hij zag haar gevierd worden als
de jonge dichteres, de vrouw die ,,de roam. hooghield" van
onze letteren! Zij zou haar naam schrijven in poezie-albums
van nichtjes en vriendinnetjes, bet eenige loon voor de
goedheid dat zij ward ,,geduld" . . .
Een wanhoop wolkte om zijne ziel .
Het scheen een oogenblik, waarop hij aan geen illuzies
meer gelooven kon . . . .

LUCRETIUS
DOOR

Prof. Dr . J. J. HARTMAN.

I.
Tlitvoerig bespraken wij in een vroeger opstel 1) de
groote literarische beweging op het eind der republiek, die
hat denkend en lezend Rome in rep en roar moest brengen :
aithans zoo dachten zij, die aan die beweging een werkzaam aandeel namen ; en dat ze zich niet geheel hebben
vergist heeft de gouden eeuw der Latijnsche letterkunde
bewezen, die door hen is voorbereid . Want ongetwijfeld
hat warm j onge mannen van groote gaven, die hat zich
toen ten doel stelden de wereld door hunne nieuwe, veelzijdige, moeielijke kunst to verbazen : een doel dat zij,
getuige C i c e r o o s knorrige uitvallen, volkomen hebben
bereikt . ,,Daarom dat hat begaafde diehters warm, niet
omdat ze wat nieuws invoerden" zoo was ongeveer de
slotsom onzer overdenking ,,boezemen zij ons ook nu nog
±erecht belangstelling in ." En met een bizonder welgevallen
vestigden wij onze gedachten op den allergeniaalsten van
hen, C at u11 u s . Wij stelden vast dat daze tot een gesloten
dichterkring behoorde ; wij besehouwden hat doel waarnaar
die kring streefde en de middelen, waarmede hij dat doel
1)

0 . E, lo jaarg . 2e Deol Bi . 765 vig.

255
trachtte to bereiken ; wij haalden ter vergelijking diehterbonden van lateren tijd aan, die op ongeveer dezelfde wijze
en met even vurigen geestdrift, even groote verwachtingen
hebben gewerkt, met even grooten ophef over hun eigen
work gesproken . Maar tevens moesten wij erkennen dat
wat Oat u11 u s tot dichter van een bepaalden kring, tot
vertegenwoordiger eener richting maakte, niet hot beste
was, wat wij van hem over hebben . Om hem op zijn rechte
waarde to schatten, om hem waarlijk to kunnen liefhebben,
om in hem eeu diehter to kunnen zien van alle eeuwen
en alle volken, moesten wij alleen in aanmerking nemen
wat hij persoonlijks en eigenaardigs heeft : om hem good
to leeren kennen moesten wij wel verre van hem ,,in zijn
milieu to plaatsen" hem nit zijn milieu nemen .
Do dichter, die thans onze aandacht vraagt, behoeft
niet nit een milieu genomen to worden : hij staat v6dr
ons eenzaam, zonderling, aan niemand verwant . Ja er zijn
enkele gegevens, die ons in verzoeking breng en. ook zijn
naam samen to noemen met 0 a t u 11 u s en zoovele anderen,
doch die gegevens betroffen sleehts hot niterlijk . Naar den
geest is hij een eenling, en, last ik er dat dadelijk bijvoegen, stookt hij als een renzengestalte nit boven hot
heele drukke en bewegelijke troepje in zijn buurt . Eon
eenig dichter is L n c r e t i n s, en men kan met goeden
grond zeggen do grootste dichter van Rome : hij de dichter
van een leerdicht cle rerun natura, dat is niet over de
schoonheden der natunr. . . . maar over do atom onleer van
E p i c n r u s, den koelsten, kalmsten, minst poetischen allot
wijsgeeren 1) . Ongeloofelijk en toch waar .
Er is een tijd geweest dat men L n c r e t i n s bewonderdo bepaald om de philosophic, die hij voorstond . Men
vereerde in hem den stontmoedigen bestrijder van hot
godsdienstig geloof. Gelnkkig zijn wij die kinder] area to
boven . Maar ook voelon wij oils onafhankolijk genoog om
denzelfden man als dichter to durven bewonderen, met
wion wij om zijn levensopvatting medolijden hebben, wiens
1) ,,Magistri (E p1 ur 1) langulda et garrula et iniuunda scripts"
Woltjer.
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wereldbeschouwing wij als een troostelooze, erbarmel4jke,
als eene, die zelfmoord en zelfvernietiging tot het einddoel des levens maakt, met al het vuur dat in ons is
bestrijden. De jongensachtige sterkgeesterij der Voltaires
maakte deze blind voor het feit dat E p i cur u s een philosoof is geweest hoogstens van den tweeden rang, en dab
dus als philosoof zijn Latijnsche woordvoerder zeker al
heel weinig gezag heeft . Wat meer zegt : vele taken, die
voor hem goed waren ingezien heeft Epic 11 ru s weer bedorven . Hiervan
en voorbeeld . In navolging van zijn
leermeester wil L u c r e t i u s niet weten van Antipodes .
Daarom bestrijdt hij met alle macht hen die, toch zoo volkomen terecht, beweren (I, 1060-1067) 1) :
,,dat er, evenals de beelden, die wij in het
water zien, zoo ook levende wezens rondwandeien
met het hoofci naar beneden ; dat als die de ton
zien, wij de sterren van den nacht aanschouwen,
dat ze met ons, om beurten, de tijden van den
hemel deelen, en, parallel aan onze dagen, nachten
doorbrengen ."
Of en in hoeverre Lu cretin s sours afwijkt van E p i cur u s en of hij zelf bij diens philosophic het een en
ander heeft gevoegd is een vraag, wier beantwoording niet .
van deze piaats is . Onze landgenoot Wo it j e r beantwoordt in zijn to recht zoo gunstig bekende dissertatie die
vraag in outkennenden tin ; geleerde vak-mannen, die door
Wo it j e r s grondig betoog nog niet geheel mochten overtuigd zjn, hebben sedert de verschijning van Us e ii e r a
E p i c u r e a al het materiaal bijeen, benoodigd voor een
reader onderzoek . Maar dit is zeker : gees dwaasheden, gees
natuurkundige on g erij mdheden ziju er, waarvoor L u c r e -t i u s terugdeinst
. Het sterkste staaltje is zeker wel de
voorsteiling van de olifanten, wier tanden eeu muur vormen,
die Indie ontoegankelijk maakt (II, 529 vgg .) .
(Ten bewijze dat wij een oneindig groot aantal atomen
1) V ir g i l i us is verstandiger, aithans
task in het midden (Gl . I, 247, vgg .)

voorzichtig er : hij last de.
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moeten aannemen, heeft de dichter dit argument noodig,
dat reeds in iedere snort van atoom-complexes het aantal
individuen zeer groot is . her weerlegt hij flu een bezwaar,
dat tegen dat argument zou kunnen worden aangevoerd) .
„Wet dat aangaat, dat gij ziet dat sommige
sehepselen zeldzaam zijn, en dat hufl voortbrengingsvermogen minder groot is - elders, in ver
verwijderde lenders kunnen er weer veel van die
snort zijn, zoodat toch weer bet getal (nl, da±
groote getal, waarop de redeneering berust) wordt
aangevuld . hieronder bekleeden wel een eerste
pleats de olifanten met bun lange snuiten, wier
vele duizendtallen makes dat Indie door een wal
van ivoor is ommuurd, zoodat men er niet ken
binnendringen : zoo groot is dear bet getal flier
dieren, waarvan wIj slechts enkele exemplaren
aanschouwen ."
Er is gees twijfel aan : de dichter denkt aan levende
olifanten, die thans om Indie been steers ; de doode olifanten,
die sedert de schepping der wereld bet ivoor hebben opgeleverd, benoodigd voor een inuur rondom bet land, zouden
hem voor zijn betoog weinig bates . En toch -- ook zoo's.
ivoren muur, die heel Indie omgeeft, is al dwaas genoeg!
Voor ons heeft L u c r e t i u s zijn groote beteekenis
alleen als dichter. Men versta mij wel! Er zijn er geweest
die zeiden : „bet gedicht van Lu c r e t i us is, in zijn geheel
genomen, een misgreep, een onderneming, die niet kom
gelukken, maar bet bijwerk (enkele episodes en beschrijvingen) is prachtig" ; wet op hetzelfde neerkomt als wanneer
men zeide : ,,L u cretin s toont zich slechts dear dichter,
en ken zich slechts dear dichter betoonen, wear hij voor
korteren of langeren tijd bet algemeene plan van zijn werk
nit bet oog verliest ." Die voorstelling is geheel bezijden
de waarheid. De poezie van bet geheel verdient on ze bewondering. Niet om bet onderwerp, flat behandeld wordt,
maar em de wijze, waarop bet wordt behandeld. Temanci
ken een pleidooi voeren voor een slechte, een oneerlijke,
zaak, maar hij ken flat doers met zooveel talent, flat wij
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ijn welsprekendheid moeten bewonderen . Hoe veel to meer
zullen wij hem een dichter moeten noemen, die een wereldbeschouwing, hoe troosteloos, hoe onwaar ook, met vuur,
met gloed, met hartstocht, met een aangrijpende bezieling
verdedigt!
Denkt niet dat ik hier L u or e t i u s het schreeuwend
onrecht wil aandoen van hem ook maar een oogenblik met
een advocaat van kwade taken to vergelijken! Deze toch
is een man, die zelf voor hetgeen hij zegt niets gevoelt ;
't is bij hem alles aangeleerde kunst : en toch oozes ondanks
moeten wij ook hem eenige bewondering schenken . Maar
bij L n c r e t i u s welt alles op nit het hart : pectus est quod
disertum fecit . Zijn liefde voor de leer van E p i cur u s
is blind maar hartstochtelijk, 't is de verblinding van een
priester, die opgaat in een mysterieuzen eeredienst . Het
onderwerp zeif, dat hij behandelt, zet zijn geest in vuur en
vlam . Reeds in deze verzen (II, 434-6) hoort men den
hartstochtelijken profeet :
,,Want, bij de heiligheid der goden! aanraking
is toch een gewaarwording cues lichaams, hetzij er
jets indringt van buiten, hetzij jets ons hindert,
dat in ons lichaam is geboren ."
Heeft ooit een mensch meer zich zelven vergeten dan
hij, die alle goden van hemel en aarde tot getuigen roept .
in een betoog, waarvan de slotsom zijn moet dat er geen
goden zijn P
Maar zeker vaart een Tilling door 't gemoed van wie
niet ongevoelig is voor 't schoon van een geweldige zeggingskracht, bij 't aanhooren deter diepgevoelde, vurige
ontboezeming (III, 830-42) :
,,Zoo is dan de dood niets en gaat ons niet aan,
nademaal ooze ziel een sterfelijk bezit van ons is .
En gelijkerwijze wij in vroeger tijd niets smartelijks
hebben ondervonden, toe n van alle kanten de Carthagers ten strijde trokken, en al wat er onder het
hooge hemelgewelf is, door 't schrikkelijk oorlogrumoer geschokt, verstijfd stood van schrik en
sidderde, en het de vraag was voor wier heerschappij
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ells menschen op aarde en ter zee zouden moeten
neerknielen, zoo ook zal oris, al s wij er niet meer
zijn, dear ziel en lichaam zijn gescheiden (en immers
alleen door de vereeniging van deze twee bestaan
wij) zoo ook, zeg ik, zal ons, die er dan niet meer
zijn, niets kunnen overkomen of onze zinnen treffen,
al zou zich de aarde vermengen met do zee en
de zee met de lucht ."
Do grondslag van wet L 11 c r e t i u s den menschen op
hot hart wil binders is
,,Aanraken en aangeraakt worden ken alleen
wet lichamelijk is ."
Met de gevolgtrekking hiervan : ,,al wet bestaat is van
lichamelijken. aard" neemt een aardig loop] e de wijsgeer
S en 6 c a (Ep . 106) . Dear haalt hij die woorden aan en,
erwij1 hij Lu cr e tins parodieert, bewijst hij dat toorn,
liefde, droofheid, hebzucht, wroedhoid, dapperheid, voorzichtigheid, zachtmoedigheid enz . lichamen zijn . Doch aan
dat betoog voogt hij dit slot toe :
,,Zoo hob ik dan, om u genoogen to doen, mijn
waarde Lucilius, doze kwestio behandold . Wat gij
hierop zeker zult willen zeggen, zal ik maar dadelijk
tiitspreken : wij spelon eon belegeringsspellotje, en
verkwisten ons vernuft aan nuttelooshoden . Zulke
dingon makers eon mensch niet good maar geleerd .
Yerstandig zijn is eon zaak, die moor voor do hand
ligt, en heel wet eenvoudiger is . Voor gezond verstand is niet veel geloerdheid noodig . Maar wij
doon met do philosophic wet we met ells dingen
doon : wij verkwisten hear aan hot onnoodige . Aan
alles gears wij ons to buiton, ook aan do wetenschap :
niet voor hot levers boron wij, maar voor do school ."

Zulke dingen makers een mensch niet good, maar geleerci .
Zekor heefL S o n e c a hierin golijk, maar L u c r o t i u s heeft
er antlers over godacht . Web degelijk heoft deze zijn wijsbegeerte aan hot levers willen dienstbaar makers, wel degelijk
hoeft hij zich van harts overtuigd gehouden dat hot omThelzen zijnor leer niet albeen der menschen levenslot ver-
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zachten, maar ook hun zeden verbeteren zou . Nu maken
angst en onkunde de menschen niet alleen rampzalig maar
ook slecht . Eon geneesmiddel is er : „de beschouwing der
natuur." ECoort zijn eigen voortreffelijke verzen, die behalve
op andere plaatsen ook voorkomen II, 55-61 :
„want gelijk kinderen angstig zijn en in de
duisternis alles vreezen, zoo vreezen wij in 't voile
daglicht sours dingen, die niet meer to vreezen
zijn dan die waarvoor kinderen zich angstig maken
en die zij zich verbeelden dat zullen gebeuren .
Dien angst der ziel, die duisternissen moet niet
het zonlicht verdrijven maar de beschouwing en
de studie der natuur" .
En omdat hij van zijn philosophic die heerlijke uitkomst
verwacht, daarom heeft hij haar lief met geheel zijnn hart,
daarom wil hij haar voor anderen „smakelij k" maken . Die
populaire, en bij het bespreken van een groot dichter schijn
baar weinig gepaste uitdrukking ontleenen wij aan de uitnemende verzen, waarmede L u c r e t i u s zelf zijn bedoeling
beschrijft (I, 933-950) :
„En dan : dat ik over zoo'n duistere zaak zoo
heldere verzen mask, alles aanroerende met de
liefelijkheid der poezie, ook dit geschiedt niet zonder
plan . Want evenals geneesheeren, wanneer ze aan
kinderen leelijke medicijnen willen ingeven, eerst
den rand der bekers besmeren met zoeten gelen
honig, opdat der kinderen onnoozelheid worde misleid, maar niet door die misleiding iets kwaads
ondervinde, integendeel aldus de gezondheid wederkrijge, zoo ook wilde ik, daar deze mijn stof aan
onkundigen meest onsmakelijk voorkomt en de
menigte er voor terugdeinst, u mijn leer ontvouwen in de zoete taal der Muzen en als 't ware
alles met honig besmeren, of ik ook misschien
op deze wij ze uw geest aan mijn verzen boeien
kon en gij onderwijl een inzicht kreegt in den
geheelen samenhang der natuur" .
Terecht onsterfelijk is het beeld geworden, waardoor
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hij zijn lezers verzoent met
neen tot liefdevolle bewondering opwekt van
den onveranderlijken loop der natuur
(II, 7 7 vgg) .
„ Het eene geslacht groeit op, hat andere vergaat ; in een korten tijd wisselen de geslachten
der levenden enn geven elkaar als in den wedloop
de levensfakkel over" .
Nog plechtiger, nog aangrijpender kli-n .kt de beschouwing derzelfde zaak (II, 575 vgg .)
„Nu hier dan daar heeft hat leven de overhand, en wordt ook weer verslagen ; met hat rouwgeklaag mengt zich het gekrijt, dat kinderen
aanheffen, als ze hat eerste levenslicht zien ; Been
avond volgt op den dag, geen morgen op den
nacht, die niet tegelijk met kindergeween hat
rouwgebaar heeft gehoord, den begeleider van dood
en begrafenis".
Ret is een aardig en volkomen wear gezegde van Martha
in zijn aan trefende opmerkingen zoo rijk, boeiend geschreven boek „le poeme de Lucrece", dat L u c r e t i u s met zijn
atomen op een vertrouwelijken en vriendschappelijken voet
omgaat . Zoo is hat . Dear Lucre t i u s in de atomenleer
van E p i c u r u s hit geneesmiddel ziet voor al de rampen
on ellenden, waaronder de menschheid gebukt gaat, daarom
heeft hij zijn atomen lief, hij leeft er made mee ; als legerscharen in de oneindige ruimte ziet hij ze opmarcheeren,
elkaar aanvallen, verslaan, verdrijven. Ze doen hem prachtige beelden aan de hand . Ik noem als eerste voorbeeld hat
welbekend beeld der dansende stofj es in hat zonlicht, waarmede L u c r e t i u s zijn lezers er een voorstelling van tracht
to geven hoe eens in de oneindige ruimte de atomen hebben
heen en weer gevlogen en met elkander in aanraking zijn
gekomen (II, 102 vgg .)
„Een beeld van wet ik daar vermeld en een
voorstelling staat ons steeds voor oogen . Zie maar
eens, als hat licht der zon en hare stralen een
duister vertrek binnendringen, dan neemt gij vale
kleine stofj es wear, die in de ruimte, in de zonne-

262
stralen zelve zich vermengen en als in eeuwigen
strijd gevechten leveren, in scharen strijdende
en nooit ophouden : voortdurend verkeerende in
scheiding en vereeniging, zoodat gij hieruit kunt
opmaken wet het to beteekenen heeft dat de atomen
in het groote ledig steeds in beweging zijn . Aithans
in zooverre als een kleine zaak een voorbeeld kan
zijn en een denkbeeld geven van een groote" .
Ze zijn in eeuwige beweging, de atomen, en toch
schijnt het heelal in rust to verkeeren . Prachtig wordt
die schiju verklaard door deze beelden (II, 317 vgg .) :
,,Dikwijls gaan op een heuvel de woidragende
kudden heen en weer het welige gras scherende ;
ieder schaap loopt dear heen wear de van
versche dauw parelende halmen hem lokken ; de
verzadigde lammeren dartelen en springen vroolijk
op en neer : op een afstand schijnt dat alles tot
een masse s amengesmolt en , h e t i s een witt e v iek,
die stil staat op den groenen heuvel . En als
groote legioenen in hear loop uitgestrekte velden
vullen, een beeld opleverend van een gevecht,
den gaat de glens ten hemel, de heels grond om
hen schittert van koper ; de bergen, door het geschreeuw getroffen, weerkaatsen dat near den
hemel, ruiters draven rond en doorvliegen groote
ruimten in snellen loop . ., en toch is er op de
bergen een pleats, van waaruit dat alles schijnt
stil to staan . . . een glanzige plek op het veld ."
Ja eenmaal maakt zelfs het spreken over zijn atomen
hem grappig (I, 915 vgg) . Na betoogd to hebben dat de
atomen op zich zelf geen verschillende geaardheid hebben
(dat er geen vuur-atomen, water-atomen enz, zijn) maar
dat nit hun verschillende ligging de verschillende stoft'en
ontstaan, maakt hij ziju tegenstander of met dit argument :
,,Kortom wanneer gij meent dat wet gij in
de geschapen wereld waarneemt niet kan ontstaan
tenzij er atomen zijn met dezelfde natuur begaafd,
den gaat het begrip atomen voor u verloren ; den

zullen atomen ook sehudden van lachen en met
zilte tranen hun wangen bevochtigen ."
m .a .w. ,,dan zouden er ook gelach- en gehuilatomen moeten
zijn ." Dat dit de bedoeling is der in deze verzen vervatte
ougerijmdheid blijkt uit de breeders uitwerking II, 973 vgg . :
,,Kortom, toegegeven dat eerst dan de dieren
kunnen voelen, wanneer men ook aan hun elementen
gevoel toekent, hoe is het dan met die elementen,
waaruit in het bizonder de mensch is samengesteld P
Die moeten dan ook kunnen schaterlachen en hun
wangen besproeien met tranen, dan kunnen die
ook heel wat redeneeren over de samenvoeging
van de dingen en vragen wet hun eigeu eerste
elementen zijn : immers dear zij gelijksoortig zijn
aan heels menschen, moeten zij ook west nit
andere elementen bestaan, euzoovoort zonder einde .
Immers ik zal de redeneering zdover dbortrekken
dat ook wet gij spreken, lachen, begrijpen noemt
ontstaan is uit dingen die dat zelfde doer . En als
wij inzien dat dit dwaas en . ongerijmd is, meat
dat lachen ken wie niet uit lachende elementen
is samengesteld, en begrijpen en redeneeren wie
niet nit verstandige en welbespraakte elementen
is geworden, zouden dan niet ells wezens, die wij
zien dat gevoel hebben, kunnen zijn ineengevoegd
uit elementen, die gevoel missen P"
I' .
,,Schoone episoden in een droog en vervelend gedicht ."
Z66 stelt zich allicht Lu c r e t i u s' werk voor wie hem
slechts bij geruchte kept . Die voorstelling, we zeiden het
reeds, is geheel valsch . Door het heels werk heen bezielt
den dichter dezelfde hartstocht, gloeit hij van hetzelfde
vuur . En al maakt hij zich warm voor zaken, die ells andere
dichters koud laten, al ontvlamt hij in woede tegen juist
datgene wet gewoonlijk door clichters pleegt geprezen en
verheerlijkt to worden, zijn liefde is inniger, zijn hart vuriger
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dan de hartstochten der meeste dichters zijn. Door hat heele
gedicht heen klinkt en toon : die van diep medelijden met de
rampzalige men schheid, die door onkunde en verblinding
ten proof is aan voortdurenden angst, aan hartstochten,
begeerten en zonden . Zoo gaarne zou de dicliter haar van
daze kwalen verlossen, want zeif heeft hij er onder geleden
of althorns dat lijden in zijn omgeving gale geslagen met
droefheid .f en ergernis . Hij haat ze die machten, die de
menschheid drukken, kwellen en afmatten ; hij valt ze aan
met ontembaren cooed, hetzij ze beaten zonde, geloof of liefde .
Ja, de liefde vooral, de door alle andere dicliters geprezene
en verheerlijkte moat ziju ongenade verduren. IIij sleurt
haar door hat slijk, vertrapt en bespot haar . Nergens vindt
men een beschrijving van een zoo onbeschaamd, meedoogenloos realisme als die waarmee L u c r e t i u s aantoont wat
volgens de wijze natuur de liefde wezen moat, nergens een
zoo bitteren hoop als waarmee hij lacht over de rol die zij
zich, dank der verblinding der menschen, aanmatigt . 't Was
een meesterlijke greep van M a r t li a om, waar hij dit laatstgenoemde deal van Lu c r e t i u s' poezie behandelt, den lezer
in herinnering to roepen den welbekenden roman Adoiphe
van B en j am in 0 on st ant . Daar ziet gij een j ongeling,
die, in banden verstrikt, welke hij zich uit ijdelheid en
zelfbehagen heeft aangelegd, langzamerhand alle vrijheid,
alle maclit over zich zelven verliest . Hij wil zich losmaken,
maar pas heeft hij daartoe hat best uit genomen, of hij
verlangt naar de welbekende boeien terug, en nauwelijks
voelt hij die wear, of hij begint ze of to schudden . Zoo
leeft hij voort in een folterende afwisseling van doen en
ongedaan waken ; voortdurend bezig gehouden door en,
telkens wear nieuw werk, verteert hij zijn krachten, ziet
alle gaven hem geschonken wegkwijuen, hij wordt de moordenaar van zijn eigen geest, en, vreeselijke tragedie, hij is
gedoemd ook haar dood to martelen, op wie zich al zijn
gedachten concentreeren . lloorwaar een livre navrant, dat
kleine verhaal van twee personen en gene situatie ; maar al
hat navrante, dat er in zulk een situatie kan zijn, heeft uooit
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iemand beter gevoeld den L u c r e t i u s . De verzen, waarin
hij zegt :
,,Voeg hierbij dat men het levee doorbrengt
order de heerschappij van een ander, en dat de
ziel, die dat gevoelt, zich pijnigt van spijt dat ze
leeft in werkeloosheid en sterft door liederlijkheid"
zouden, near M a r t h a' S geestige opmerking, tot motto van
C o n st a n t s novelle kunnen strekken .
,,Rampzaligen," zoo roept L u c r e t i u s zijn
lezers toe „wet kwelt gij u zelven door dwaze voorstellingen van 't geen niet bestaat, door een stomme
verbazing en bewondering die gij schenkt aan allerlei wet niets verdient den een kalme, nuchtere
besehouwing . En alsof alle smarten, die gij verduurt
op zich zeif nog niet genoeg waren om uw aanzijn to verbitteren, moedwillig maakt gij u zelven
wijs dat ze eeuwig zijn zullen, dat zelfs de ontbinding van uw lichaam u er niet van zal verlossen . Ontwaakt toch nit uw benauwde droomen
en luistert near de stem der rede".
Een dichter die tot nuchtere beschouwing opwekt, die
de stem der rede tot de zijne maakt, wel een vreemd verschijnsel ; vreemder nog dat de koelheid, die hij aanprijst,
geen oogenblik het vuur dat in hem gloeit, vermag to
temperen . Want, op wonderbaarlijke wijze tot &n persoon
versmolten, is Lu cr e tins dichter en wijsgeer to gelijk .
Volgen wij een oogenblik den gang zijner wijsbegeerte .
Dat ze nie zoo heel kwaad is doordacht ken men toegeven,
maar dat het een dichter is, die hear voordraagt, dat hoort
gij aan iedere versregel .
Voorop staat deze stelling : de wetenschap dat alles
uit atomen bestaat, die zich in hue beweging hebben vereenigd, on -theft van het geloof aan goden als scheppers en
bestuurders . Gij vindt die stellig duidelijk uitgesproken
II, 1090-1104 :
,,AJs gij dit alles goed begrijpt, den ziet gij
dadelijk de natuur vrij, ontslagen van trotsehe
meesters, alles doen nit zich zelf, zonder inmenging
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goden, die ecu vredig en onbekommerd levee leiden,
wie ken de geheele oneindigheid besturen, wie in
zijn hand de teugels houden van het onbegrensde,
wie alle hemelen doen wentelen en alle garden
met hemelvuur verwarmen, en op alle plaatsen
altijd aanwezig zijn, zoodat hij door wolkeii duisternis maakt en den stillen hemel door donderslagen doet dreunen, en biiksems neersehiet en
daarmee vaak zijn eigen tempels verwoest, of in
de eenzaamheid gaat en dear woedt, zeker om dat
wapen in oefeniug to houden, dat zoo vaak de
schuldigen voorbij gaat en de onschuldigen doodt" .
,,Want - goden zijn er, maar zij bekommeren zich
noch om ons, noch om de overige wereld" . In onsterfelijke
verzen is ook weer deze, zoo weinig dichterlijke, gedachte
uitgedrukt (II, 645 vgg .) :
,,Want de natnur der goden moat in. vollen
vrede ecu eeuwig levee genieten ver van ons bestaan en doen verwijderd ; want ontdaan van
smart, ontdaan van gevaren ken zij niet door goede
daden verbonden wordeu, noch ontsteken in toorn" .
En ten tweede : ,,is alles voortgekomen nit ecu aaneensluiting der atomen, wier eerste oorzaak toeval is, den
begrijpen wij dat, volgens de vaste wet der natuur, alles
ook weer los raakt en eindelijk uiteen valt . Wij zien den
ook alles verouderen . Hoort de prachtige verzen, waarmee
de zichtbare, ontwijfelbare ouderdom en uitputting der
wereld beschreven wordt (II, 1150 vgg .) :
,,Het leven is geknakt, de uitgeputte aarde
brengt ternauwernood kleine levende wezens voort,
zij die alle soorten heeft voortgebracht, en door
hear vruchtbaarheid groote dieren heeft doen opgroeien . Zij heeft uit eigen kracht het rijke green
en de welige wijngaarden voor de menschen doen
groeien, zij gaf uit zich zelve zoete vruchten en
malsche weiden, wet alles nu ternauwernood groeien
wil door onze bemoeiing . Wij matters onze ossen
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en ploegers af, wij, ternauwernood voldoende door
ons veld gevoed, verteren onze ploegen, zoo karig
is flu hat veld in et zijn vruchten en last ze slechts
groeien door onze moeite . De oude ploeger schudt
hat hoofd en klaagt dat al zijn arbeid to vergeefs
is . En als hij onzen tijd met den ouden tijd vergelijkt, prijst hij zijn wader gelukkig . Eveneens
beschuldigt de eigenaar van een ouden en afgeleefden wij ngaard de tijdsomstandigheden, vermoeit
den hemel met zijn klaehton en heeft er steeds
den mond vol van hoe hat oude, vrome mensehengeslacht zich gemakkelijk van zijn klein gebied
heeft kunnen voeden, toen ieder voor zich een
zooveel kleiner grondstuk bezat : hij ziet met in
dat alles langzaam wegkwijnt en ten grave gaat,
door het lange leven iiitgeput ."
,,Alles vergaat en vale uiteen, ook onze ziel . Want
,,ook zij is van liehanielijkeu acrd. Immers : aanraken en
,,aangeraakt worden kan alleen wat lichamelijk is" - en
de ziel wordt getroffen door aanrakingen van geheel lichamelijken aard : als voorbeeld kan dienn de dronkensehap,
wier werking in daze verzen zoo uitnemend plastisch beschreven wordt :
,,Waarom, wanneer de kracht van den wijn
den mensch is binnengedrongen, en zijn gloed zich
in zijn aderen heeft verspreid, volgt er een zwaarheid den ledematen, worden zijn beenen belemmerd
en wankel, wordt zijn tong traag, zijn geese troebel ;
zijn oogen zwemmen, er komt geschreeuw, gehuil
en twist, en al wat er vender volgt, - waardoor,
vraag ik, komt dat alles dan hierdoor, dat de macht
van den wijn in hat lichaam den geese schokt ?"
En - is de ziel voor dergelijke schokken vatbaar, dan
behoeft de schok maar een sterkere to zijn om de ziel voor
goad to ontbind.en .
,,Als men daze twee dingen (nl . dat de wereld niet
door goden wordt bestuurd, en dat de ziel even goad als
hat lichaam to gronde gaat), wel bedenkt", zoo redeneert
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de dichter, „dan verdwijnen twee taken, die o .n.zen iunigsten
haat verdienen ."
Vooreerst : de vrees voor den dood . „Daze maakt de
menschen niet alleen ongelukkig . . . . maar ook slecht ."
Een zonderlinge en onverwachte bewaring, die laatste .
Maar ze wordt verdedigd met een welsprekendheid, die
zelfs inn een vertaling in proza niet kan nalaten oprechte
bewondering to wekken voor den dichter, die een zoo ver
gezochte, spitsvondig e gedachte in talk een kleed moist to
steken
„Hebzucht en blinde eerzucht, die de rampzalige menschen dwingen de grenzen des yachts
to overschrijden en, deelgenooten en helpers in
misdaden, dag en nacht met inspanning alley
krachten zich of to sloven, to streven naar groote
bezittingen, die kwalen des levees worden voor
niet hat kleinste deal gevoed door vrees voor den
dood. Want nederige staat en armoede schijnt
hue onveilig : dat schijnt hue hat voorportaal des
floods . En terwijl de menschen dus, door valsche
vrees verschrikt, zich ver daarvan willen verwijderen,
verrijken ze zich door burgerbloed, vermeerderen
steeds hue schatten en stapelen moord op moord .
Broeders verheugen zich wreedaardig over den
dood van broeders, men schuwt en vreest maaltijden met verwanten . En eveneens, tengevolge
dierzelfde vrees, verteert hen de nijd : „flat daar
nu die ander machtig is voor hunne oogen, flat
men tot hem opziet die daar in eere wandelt, en
flat zij zelve zich wentelen in duisternis en slijk ."
Zoo klagen zij . Voor roam en standbeelden dooden
ze elkander. Ja zelfs door die vrees voor den
dood bevangt vaak de menschen een tegenzin
tegen hat levenslicht en vol smart berokkenen ze
zich zelven den dood, vergetende flat juist de vrees
voor den dood de oorzaak is van hue verdriet,
flat daze den eerbied voor hat goede verbreekt,
de banden der vriendschap scheurt, en de deugd
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verkeert in 't gruwelijkst onrecht. Vaak toch
hebben menselien hun vaderland en hun huffs verlaten om maar de poorten des floods to vermijden ."
En - evenals de vrees voor den flood, zoo verdwijnt,
bij een juist inzicht der mensehen in bet wezen der dingen,
ook de religio, die hen nu vervolgt en aandrijft tot gruwelen .
Een gruwel, indertijd door religio veroorzaakt, wordt met
sprekende kleuren geschilderd (1, 84 vgg .) :
,,Zooals eens to Aulis, de uitgelezen aanvoerders der Dancers, bet altaar van Diana bezoedelden
met bet bloed van Ip h e gin i a. Toen de offerband, em hear maagdelijken haartooi gebonden,
ter weerszijden van hear wangen afviel, en zij
merkte flat hear droeve vader voor bet altaar stood
en flat om zijnentwil de offerknechts bet mes verborgen en flat hear medeburgers weenden toen ze
hear zagen, toes viel ze stom van vrees op de
knieen, maar toen mocht het de arme niet oaten
flat zij den koning bet eerst den vadernaam had
geschonken ; want door mannenhanden opgelicht
werd ze bevend near bet altaar gedragen, niet om
door een blij bruiloftslied to worden begeleid,
maar om op onreine wijze, zij de rein e, j uist op
hear huwelijkstijd als slachtofter to vallen van hear
eigen vader opdat maar de vloot een gunstigen
wind zou hebben voor de uitvaart. Tot zulke
gruwelen vermocht de godsdienst to drijven" .
Verdenk bier den dichter niet van holle oratorie : verbeeld u niet flat bij zich bier kunstmatig opwindt tot welsprekende verontwaardiging over een gebeurtenis, waarvan
nit een ver verleden slechts een fl auw gerucht tot hem is
doorgedrongen .
Hij neemt een bizonder treffend en algemeen bekend
voorbeeld uit de vroegste oudheid, maar, wear 't er om to
doen is can to wijzen tot wet een gruwelen de religio we]
ken leiden, had bij even goed een geval kunnen vermelden
bijna nit den tijd zeif waarin bij Ieefde. Wel is in 't jeer
97 (toevallig juist L ncr e t i u s' geboortejaar), plechtiglijk

door den senaat een besluit genomen ,,ne homo immolaretur." 1 ) Maar P1 in ins (t 79 ii . Chr .), die van dat
besluit melding maakt, voegt onmiddellijk er bij : ,,etiam
nostra aetas vidit ." 2)
Over 't algemeen is bij de Romeinen de godsdienst een
oorzaak 'van voortdurende vrees . Bij alles wet men verricht
vreest men booze voorteekenen, en om deze to vermijden,
heeft men wel vests formules uitgevonden, die v6br iedere
gewichtige handeling moeten worden uitgesproken, maar
nog staat men er voortdurend aan Moot ; bij 't verlaten
van zijn huisdeur den voet to stooten aan den drempel is
voor den consul genoeg om hem de voorgenomen senaatszitting to dose verdagen ; een veidheer durft geen slag to
leveren als hij op weg near 't terrein wear hij den vijand
wil afwachten een naam heeft opgevangen, waarin hij cave
ne eas 3) meent to hooren . Van formulae is het heels
levee der Romeinen, het openbare zoowel als het bizondere
vol, en vroeg men hen waarom ze zich j uist onveranderlijk
van deze, en geene andere bedienen, zj zouden niet anders
kunnen antwoorden den : ,,de ondervinding van vele geslachten heeft geleerd dat door deze formules de goden
gun stig worden gestemd, we zouden het niet wagers er een
letter in to veranderen, want dan konden ze de goden
misschien verbitteren in plants van verzoenen ." De Romein
kept ze eigenlijk niet die goden, die hij zoozeer ontziet .
Wel zijn 't aau den eenen kant de goden der natuur en
des hemels, regeerende in bepaalde deelen des heelals, maar
bij hen voegen zich de ontelbare xnachten der onderwereld,
niet zoozeer godheden als wel spoken met allerlei nukken
en grillen, en hue k1engeestigheid en plaagzucht draagt
de Romein ook over op de machtige gebieders des heelals .
Geen vroomheid des barters beveiligt tegen de kwaadwilligheid der in alles, ook in bet onbeduidenste, zich indringende kwelgeesten . Ze moeten hue zin hebben en die
zin is zoo nukkig en willekeurig dat bet een onbegonnen
1) ,,Voortaan molten geen mensohenoffers meer pleats hebben ."
2) ,,Onze tijd beeft ze nog gezien."
3) ,,Pas op om to gLan ."
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kunstgrepen om den thorn der goden to bezweren. En
nog, zonder dat iemand zich bewust is dat er jets verzuimd
is van west de goden eischen, jets gedaan west hen zou
kunnen boos makers, verschrikken ze herhaaldeEjk de angstige gemoederen door tegennatuurlijke verschijningen . En
er kan van geen zoo onzinnig prodigium bericht worden
gebracht, door wien ook, of algemeen wordt aan het bericht
geloof gehecht . Liv i u s is vol v an . d e absurdste prodigies,
en ten bewijze een hoe groote macht over de gemoederen dit echt kinderachtig bijgeloof in tijden van vergevorderde beschaving ook over de meest ontwikkelden bezat
haal ik u dit voorbeeld aan nit Tacit u s . Hij gaat de
samenzwering van P is o beschrijven, en om den lezer to
voren reeds in de stemming to brengen, passend bij een
verhaal zoo vol verschrikkelijkheden, weet hij niet beter
to doers dan hem een stelletje prodigies voor den geest to
brengen, volkomen verzekerd dat dan zijn verhaal de gewenschte uitwerking niet zal missen . Wij hooren hem als
't ware zijn verhaal aanheffen met een stem waarmee
tegenwoordig iemand kinderen zou trachten bang to makers .
,,Tn het eind des j aars werden wonderteekenen
openbaar gemaakt, voorbeelden van aanstaande
onheilen : bliksemstralen, z®6 talrijk als nooit to
voren, en een komeet, welks kwade invloed steeds
door bloed van aanzienlijken is afgewend . Kinderen werden er geboren met twee hoofden ; weekoppige dieren kwamen op den openbaren weg
nit den moederschoot to voorschijn of werden daarin
gevonden bij offeranden, waarbij zwangere dieren
plegen geslacht to worden . En
in het land
van P 1 a c e n t i a werd bij den weg een kalf geboren, dat zijn kop aan zijn pout h.ad utters .
Daarop grondden de priesters burs voorspelling
dat er een nieuw hoofd van bet wereldrijk to
wachten was ."
De goden der Homeinen hebben niets eerbiedwaardigs,

272
niets liefelijks ; hen omschijnt niet de glens der poezie als
die der Grieken ; men zoo hun leven en lotgevallen nick
kunnen vertalen. De Romeinen zelve zijn nick met hen
vertrouwd : uit verscholen hoeken van Italic zijn ze plotse
ling voor den dag gekomen met een nasleep van allerlei
onbegrijpelijke en wreedaardige ceremonies ; hot angstigenomeinsche yolk heeft, zonder nit hen een keuze to durvenn
does, hen opgenomen in die stad, die alles opnam wet in
de door hear overwonnen steden word gevonden ; dear hebben
ze hot burg errecht verkregen . Ze hebben geen en kele
eigenschap aangenaam voor hot menschelijk gemoed, ze
wekken in de men schelijke gedachte geen enkel liefehjk
beeld op . Vrees boezemen ze de menschen in en die vrees
is met heat vermengd . Niets ken er verricht worden in
de huizen of op de markt, in den senaat of in hot rechtsgebouw, of zij beloeren de Romeinen en zien hen op de
vingers . Ze zijn, near Martha' s geestige uitdrukking,,
geen eerbiedwaardige overheden die met strenge dock weldadige hand den Staat besturen, maar lastige en plagerige
politieambtenaren, steeds er op uit de onschuldigste vrij
heid to belemmeren. Zwaar drukte de Romeinsche godsdienst op de gemoederen en niet de minste liefelijkheid
verzachtte dat juk. Zoo komt hot dat, terwijl de leermeester
Epic u r u s in zijn bestrijding der goden kalm en bezadigd
ken blij yen, L u c r e t i u s met onverholen woede op hen aanvalt ; met even innige liefde als hij zijn scheppingstheorie
verdedigt, met even innigen heat valt b ij den godsdienst aan
als om zich to wreken over al hot bed, door hear gesticht .
Zijn heftige aanval heeft nicks vann oratorisch pathos, maar
komt voort uit een gevoel dat even edit is als krachtig .

Krachtig en edit is hot gevoel dat L u c r e t i u s bij
hot schrijven van zijn work beheerscht, tot in hot diepst
zijner ziel is hij overtuigd van de waarheid der Epicureische philosophic, die hij zijn lezers aanbeveelt, en de teal
dier aanbeveling gloeit van eon vuur dat or brandt in zijner
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eigen borst. Maar - een eerlijk en overtuigd pleitbezorger
is nog Been dichter, een vurige pleitrede in verzen nog
geen gedicht . Een overtuiging, hoe innig ook, is een zaak
van het verstand ; den dichter drijft het hart tot spreken .
En ongetwijfeld is bij L u c r e t i u s het gemoed meer aan
het woord den de rede . Ja, wel wil hij overtuigen, dock
dat is niet zijn einddoel, maar slechts het middel om tot
een doel to geraken : en het doel dat hij zich voorstelt
vervult zijn hart met de meest oprechte geestdrift . Hij
voert een strijd met ontembaren moed, claar hij de heilrijke
gevolgen der gehoopte zegepraal v6dr zich ziet . Hij strijdt
tegen machten, die hij heat, omdat zij de men schheid verontrusten ; want het gezicht dier beangste en gejaagde
menschheid wekt zijn innige deernis . Angst en vrees wegnemen dat is zijn doel, dat was het ook van E p i c u r u s
volgens de schoone beschrijving waarmee het zesde boek
aanvangt :
,,Het roemrijk Athene gaf het eerst den deernis
waardigen stervelingen de veldvruchten, veredelde
hue levee en stelde hue wetten, maar ook verschafte hue die stall de eerste vertroosting in hue
bestaan, door een man voort to brengen, die bevonden werd een aanleg to hebben om alles to
spreken met den mond der waarheid, wiens wijdverbreide, aloude roem, nu hij gestorven is, om
zijn goddelijke vondsten ten hemel stijgt . Want,
daar hij zag dat den menschen alles ten dienste
stood, wet voor levensonderhouci noodig is, dat het
levee, zoover dat mogelijk is, in veiligheid verkeerde, dat sommige menschen overvloed hadden
van rijkdom, dat ze machtig waren door eigeu
eer en aanzien en door den roem hunner kinderen,
inaar dat desniettemin ieders gemoed in onrust
verkeerde, dat de ziel het levee kwelde met droeve
klachten en vaak werd gedwongen door woeste
stormen to worden geslingerd, toen begreep hij dat
het hier het vat was dat het kwaad veroorzaakte,
en dat door de onzuiverheid dthirvan alles er in
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hat ook was : hat vat bleak hem hol en ek to zijn,
z6Sdat hat niet kon worden gevuld of wel hat ontreinigde al wet hat had opgenomen met ears weerzinwekkenden smack . . . Daarom dan zuiverde hij
hat gemoed door woorden der waarheid, hij maakte
een eind aan begeerte en vrees, hij wees wet hat
hoogste goed was waarnaar wij moesten streven,
en duidde den wag aan, waarlangs wij recht daarop
aanhouden konden . Hij leerde wet er hier en daar
in de vergankelijke wereld voor kwaad was, wet ontstond en zich verbreidde door een natuurlijke oorzaak
of kracht, daar de natuur hat z®o had beschikt,
en hoe men dat kwaad kon tegengaan . En dan
bewees hij dat hat menschenras vaak zonder reden
stormen van angst verwekte in ziju eigen ziel .
Want . . . (en dan volgt wear de vergelijking der
onkundigen met kinderen, die bang zijn in donkey) ."
Angst en vrees, dat zijn de vijanden, waartegen IL ucr e t i u s to velde trekt . En hoe talrijk zijn de diugen, die
den ,,deerniswaardigen stervelingen" schrik en ontsteltenis
aanjagen! Het hemelvuur en dondergerommel . Voortreffelijk
wordt de vrees daarvoor beschreven en bestreden (VI, 387 vgg.) :
,,Want als hat J u p i t e r en andere goden zijn
die 't schitterend hemelgeweif door ontzettend gedreun doers daveren, en burs bTiksems werpen wear
hat hun behaagt, waarom makers zij dan niet dat
degenen, die voor een afgrijselijke misdeed niet
zijn teruggedeinsd, door hun schichten getroffen,
uit hun doorboorde borst vuur spuwen, een treffend
voorbeeld voor aTle menschen, maar ligt veeleer in
brandend vuur geboeid hij, die zich van gees, schuld
is bewust, plotseling door hemelviammen getroffen P
Waarom ook bezoeken de goden vaak oubewoonde
plaatsen en doers daar vergeefsch werk, of oefenen
zij dan hun armen en stalen hun spieren P Waarom
laten ze vaak den schicht buns waders zich afstompen
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bewaart zijn wapen niet tegen zijn vijanden P EindeTijk, waarom zendt Jupiter nooit bij geheel helderen
hemel zijn vuur en donder near de aarde P Of is
sours dat hij, wanneer er wolken zijn opgekomen
dear zeif op afdaalt, our meer van nabij zijn schot
to richten P En wet heeft hat voor zin dat hij zijn
bliksem werpt in de zee P Wat hebben de golven
misdreven en hat waterviak P En dan . . . is 't zijn
bedoeling dat wij ons voor den bliksem zullen
hoeden, waarom zorgt hij dan niet dat wij dien zien
geworpen warden P Of wil hij ons onverhoecis door
zijn vuur treffen, waarom laat hij dan van den
zeifden kant den donder rollers, zoodat wij 't vuur
kunnen vermijden, en verwekt hij to voren duisternis
en gerommel P En hoe ken hij dan den bliksem
near verschillende kanten werpen, wet toch niemand
zal ontkennen dat vaak gebeurt . Want 't geschiedt
vaak en moat geschieden dat op den zelfden tijd
de bliksem valt op vale plaatsen, evenals op vela
plaatsen tegelijk vaak de regen valt . Ten siotte
waarom vernielt Jupiter vaak de heilige tempels
der goden, verwoest door vijandig vuur zijn eigen
heerlijke woonsteden, verbreekt de schoon gewerkte
godenbeelden en berooft ze door en geweldigen slag
van hun schoonheid P Waarom treft hij meestal
hooge piaatsen en zien wij de sporen van ziju vuur
hat meest op de toppers der bergen P"
Met evenveel kracht en gloed bestrijdt h u c r e t i u s
liet geloof aan monsters (IT, 878 vgg .) :
,,Centauren zijn er nooit geweest : hat is niet
mogeiijk dat er wezens bestaan uit veelsoortige
ledematen samengevoegd, zoodat toch elk van die
verschillende wezens zijn eigen kracht zou kunnen
hebben. Pit ken oak de domste begrijpen . Vooreerst : hat fiere paard is na drie jeer in zijn voile
kracht ; hat menschenkind geenszins : dat zoekt dan
vaak nog in den siaap de moederborst . En ais
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knapen eerst de bloei der j eugd en tooit hun wangen
met zacht dons . Denk dus niet dat er Centauren
kunnen zijn, nit menseh en paard samengesteld,
of Scyllas, van onderen nit hondenlichamenbestaande,
of andere wezens nit strjdige deelen vereenigd,
die niet gelijkelijk opgroeien en tot voile kracht
komeD, of to gelijk door ouderdom hun kracht
verliezen, die niet van &n zelfde liefde gloeien,
niet en geaardheid hebben, voor wier lichamen
niet hetzelfde aangenaam is . Immers, wij zien het
baardig vee gedijen bj cicuta, wat voor menschen
een zwaar vergif is . En vunr . . . dat brandt toch
evenzeer de rossige leenwen ale alle wezens, die
op aarde bestaan, van vleesch en bloed : dus hoe
heeft er ooit een schepsel kunnen zijn van vorenn
leeuw, van achteren slang, in 't midden de Ohimaera
zelve, die nit haar mood viammen blies P Hij derhalve die verzint dat in den eersten tijd der wereld
zulke wezens hebben kunnen geboren worden, zich
beroepend op dat ijdele woord : ,,in den beginne",
die kan op gelijke wjze nog heel wat meer met
woorden in het leven roepen : hij kan beweren dat
er toen rivieren stroomden van goud en paarlen
zaten aan de boomen, of dat er menschen waren
van zoo ontzaglijke gestalte, dat ze zeeen konden
overschrijden en met hun handen het hemelgewelf
om zich laten heendraaien . Want, al waren er in
den tijd, toen de aarde voor het eerst levende
wezens voortbracht, ook nog zoovele zaden aanwezig,
daaruit volgt nog niet dat er gemengd vee is kunnen
geboren worden en dieren, nit veelsoortige ledeniaten bestaande. Want van krniden en planten
zijn ook nu vele soorten voorhanden, die op aarde
groeien, maar waaruit niets veelsoortigs kan worden
geboren ."
Van waar bij Lucre tin s die vaste overtuiging P Wat
drijft hem om die overtuiging met zooveel nadrnk nit to
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spreken ? Waarom verdedigt hij haar met zooveel vuur en
hartstocht ? Op al die vragen geldt als eenig antwoord
L u c r e t i u s is een teergevoelig, weekhartig man. Stel hem
u toch niet voor als zoo menig anderen bestrijder van God
en godsdienst;, die wat anderen dierbaar is en heilig met
onmeedoogende en ruwe hand aantast, om op de puinhoopen
van wat hij, onder hat gej ammer en de verontwaardiging
van zoo velen, heeft vernield, een troop to stichten voor
zijne ijdelheid . L u c r e t i u s is vervuld van een innig mededoogen ; hat schouwspel, dat de wereld en de menschheid
hem aanbiedt, bedroeft hem ; zijn overheerschende stemming
is, om met M a r t h a to spreken, melancholia, die meest
moderne alley stemmingen . Want hij heeft een teeder en
voor alle indrukken en aandoeningen vatbaar gemoed . Hij
bemint de natuur die hij beschrijft . Hier komen wij op
een vraag die wij niet mogen ontwijken : „hoe staat hat
met hat natuurgevoel bij de Romeinsche dichters ?" De
beantwoording toch dier vraag doet ons beter dap eenige
andere beschouwin.g opmerken hoe wij, om de Romeinsche
dichters onderling to vergelijken, niet volstaan kunnen met
to coustateeren hoeveel woorden en wendingen zij wel met
elkaar gemeen hebben : een dergelijke statistiek maakt ons
nets wij zer ; we kunnenn dat zware en onaangename werk
overlaten aan wie er lust in heeft . Voor ons is hat voldoende
vast to stellen dat van E n n i u s' tij d of een uitgebreid stel
van woordverbindingen en zinswendingen gemeengoed is
alley dichters, wier kunst juist daarom hat allermeest onze
bewondering verdient dat ze door fijne nuances, door de „series
en junctura," 1) zooals H o r a t i u s zegt, de meest verschillende aandoeningen bij den lezer weet op to wekken . De
woorden, die Horatius, Virgilius, Lucretius gebruiken, zijn vrij wel dezelfde, m .aar hog? gansch eigenaardig is
de indruk, die elk van dezen met zijn woorden op ons
maakt. Eepalen wij ons tot hat natuurgevoel . H o r a t i u s
schept behagenn in zijn landgoedje, en prijst hat met
smakeiijke versj es ; Want hat verschaft hem rust, gelegen1) Volgorde enn samenvoegin.g.
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hat onrustig levee in de stall, de zware lucht, die men
dear inademt, schaden zijn teere gezoudheid : dus neemt
hj de wijk near hat land, wear hem de heldere hemel, hat
frissche en gezonde bronwater verkwikken, wear hij zich
wijclen ken aan de poezie, en de wijsgeerige geschriften der
Urieken, die hem niet to zwaar of duister zijn, doorbladeren,
niet gestoord door hat geblaf der honden, hat geschreeuw
van slavers en handwerkslieden, hat gedreun van wagens .
Maar ook in zijn lof van hat landleven wacht hij zich, als
in alle dingen, om do meat to buiten to gears . Daarom :
als hij in ears vrij groot getal versregels hot nut en gonoegen van het buitenleven heeft verheerlijkt, geeft hij
plotseling ears de zaak een grappigo wending en doet hat
voorkomen alsof hij zijn lezers tot dusverre bij den. news
heeft gehad, en al wet hij heeft gezegd, gesproken is door
den bankier Al fi us, die plotseling is aangegrepen door
tegenzin tegen hot stadsleven en begeerte near hat landloven, welke gevoelens hem echter even plotseling wear
verlaten : immers terwiji hij reeds op hat punt is om zijn,
door gelukkige speculaties verworven vermogen voor den
aankoop van een landgoed to gebruiken, komt hij eensklaps
tot hat inzicht dat toch eigon}ijk nets aangonamor is clan
„taken doers" en keert daartoe den ook maar terug .
Nu ken men taker zeggen dat zulke burleske wendingen weinig zouden voegen aan eeu dichter die werkelijk
zelf innig liofheeft wet hij bezingt . Zoo is dan ook dat
,,beatus ille" niot zoozeer een lofdicht op hat landleven
als wel een satire op der menschen onstandvastigheid en
hue gebrok aan zelfkennis . Doch v i r g iii u s' verzen over
hat landleven getuigen van eon gemoed vol echte en innige
liefde . Geen zucht tot roam drijft hem tot dichten, hij
wil niet geacht worden eon bokwaam navolger der Grieken,
die eon moeitevollen arbeid met geluk heeft volbracht .
Aan arbeid denkt hij niot . ,,De Muzen zelve" zegt hij, drijven
mij aan en verheffen mijn geest, do Muzen .
Quarum sacra fern ingenti peroussus amore . 1 )
1) ,,Wier heiligheid ik, door machtige liefde getroffen, in mij oindraag,"
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al de talrijke ongeriefelijkheden der stall, maar de schatien
die dat levee schenkt vervullen zijn gemoed . TIIij verdiept
zich dus in de beschouwing der natuur, de tafereelen die
zij oplevert vervullen zijn gemoed met bewondering . Het
is niet als bij H o r a t i u s een van buiten aangebracht van
zeif verdoovend stroovuur, dat er brandt in V i r g iii u
borst, maar een onbluschbare viam, in hem geboren, door
zijn eigen gedachten gevoed . Hij erkent hat zeff dab hij
liever een geleerde had willen worden, die doordringt in de
diepste schuilhoeken der natuur en van dear een kennis
der dingen voor den dag haalt die door de goden worden
verborgen, liever dan een dichter die slechts hat uiterlijk
der natuur gadeslaat . Er zijn geen schooners Latijnsche
verzen den die waarmee v i r g iii u s daze bekentenis nitspreekt (Ge. II, 465-489) :
,,Liefst wilds ik dat niij de Muzen, wier heiligheid ik, door machuge liefde getroffen, in mij
omdraag, tot zich listen naderen, dat ze mij de
wegen des hemes en de sterren toonden, de verduisteringen der zon, de worstelingen 1) der mean ;
dat zij mij leerden van wear de aardbeving komt,
door welke machi de zeeen zwellen en hun kluisters
breken, en dan wear binnen hear grenzen ierngkeeren . Waarom in den winter de zon zich haast
om zich to baden in den. oceaan, en wet in dies .
tijd de nachten vertraagt . Maar zoo mijn aanleg
niet verheven genoeg is om daze mysterien der
natuur to naderen, o moge ik den in nederigheici
des harten mijn liefde wijden aan veld en dal, aau
stroom en bosch."
Zeker is dat niet de gewone wag om tot de dichtkunst
to geraken ; slechts weinigen begeeren zoo hartstochtelijk
hetgeen zij liefhebben door en door to leeren kennen v&Sr
zij hat gaan bezingen . Maar wie dies. wag bewan.delt ken.
niet dwalen, hij west wet hij wil : wie zc5 ~ dichter is ge1) Geineend zijn maansverduisteringen, volgens de oude voorstelling
veroorzaakt door een monster, dat de mean bespringt .
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zullen getroffen wooden, zeif den allerdiepsten indruk. En
vraagt men of Vi r g i l i u s die innige gevoelens ook sierlijk,
indrukwekkend, joist weet uit to drukken, dan leze men
de heerlijke passage over het geluk der landlieden . Zelfs
bij IL u c r e t i u s is nets voortreffelijkers to vinden . Er zijn
er die beweren dat de ouden aileen de bekooriijkheid der
natuur hebben liefgehad, en meer behagen hebben gesehept
in wel bebouwde tuinen dan in donkere bossehen, steile
bergen, diepe afgronden . Geheel onwaar is die bewering
niet, maar dat ze ook niet geheel waar is kunnen o .a. de
vermaarde verzen bewijzen, waarmede V i r g iii u s (Gl . II,
437) zijn verlangen uit naar :
,,de goivende sehaduw der paimen van den
Cytorus, de wooden van het Naryciseh pek, de
velden aan Been houweel of menscheiijke bemoeiing
onderworpen ."
Wij noemden her Lucretius samen met Virgilius .
Eenigszins kan men ook L u cr e t i us tegenover V i r g i l i us
stelien . Vooreerst is bij IL u c r e t i u s dat gevoel voor het
huiveringwekkende in de natuur sterker en treedt meer
naar voren . Hij bemint de ontzetting waarmee de gedachte
aan eeuwige stof en eeuwigen tijd hem vervult . Van de
wetten die 't heelal regeeren begrijpt hij de hardheid zoowel ais de schoonheid . En ten tweede : IL u or e t i u s' liefde
is krachtiger, om zoo to zeggen manneiijker . L u c r e t i u s
zoo gees TheocriteIsche herders en herderinnetjes hebben
kunnen schilderen . Zijn eerste mensehen zijn row en boersch ;
als ze goeci gegeten hebben vermaken ze zich op ruwe en
boersche wijze : L . v . 1378-1411 :
,,Het nabootsen van het zacht gefluit der
vogels is er eer geweest dan het verinogen der
nienschen om iiefeiijke iiederen to zingen en dthlrmede de oorerlrl to streelen . Ret gefluit der Zephyrs
leerde de menschen op rietpijpen blazes : zoo leerden zij iangzamerhand ook zoete kiaagtonen to
does hooren met de fluit, uitgevonden in afgelegen
bosschen en eenzame weiden . Daarme vermaakten
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verzadigd, want dan heeft men lust in zingers . En,
aldus bij elkaar uitgestrekt in het weeke gras, aan
een beek, onder de schaduw der boomers, hadden
ze met geringe kosten geen gering genot . lTooral
als het jaargetijde lachte en met bloemen het
groene gras kleurde. Dan was er scherts, gebabbel
en gelach, dan was de landelijke Muze in hare
kracht, dan dreef de vreugd hen aan het hoofd
met bladeren en bloemen to omkransen . Dan stapte
men voort in de mast, die men telkens weer
kwijt raakte en stampte met ruwen voet op de
moeder-aarde. Dan ontstond al die pret, die toen
door hear nieuwheid wonderbare kracht had, dan
hadden de wakenden iets wet hen den sleep deed
vergeten : het zingers op allerlei wijzen, het dartelen op de rietpijp met gekromde lippen . Dat
doers de men schen nu ndg, als ze nachtelijke feesten
vieren : nu doers ze 't volgens de regelen der kunst,
maar genot hebben zij niets meer dan de eerste
zonen der aarde, die in de bosschen leefden ."
Ten slotte : Lu cr e t i us is nooit alleen dichter . Hij
vermaakt zich niet met schoone droomen over de natuur :
met wakend oog beschouwt hij hear en overdenkt hij hear ;
en wordt hij door hear getroffen, dan is nog altijd zijn
melancholie die van een wijsgeer. Near M a r t h a 's schoone
woorden : ,,il medite et s'afflige ."
Iv .
Wij zouden hier onze beschouwing kunnen afbreken . .f
en L u c r e t i u s alleen later staan . Misschien zelfs was dat
de meest gepaste en eigenaardige wijze van met dezen eenzame, dezen zonderling to handelen . Doch er is een vraag,
die bij den belangstellenden lezer wel moet opkomen, en
waarop wij dus niet geheel het stilzwijgen mogen bewaren :
,,welken invloed heeft Lucre t i u s door zijn smakelijk maker
van E p i cur u s' materialisme op de Romeinsche maatschappij
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geoefend ?" Jammer maar dat wj hem, die dat vraagt,
bitter moeten teleurstellen . Die invloed kan niet anders
dan zeer klein geweest zijn . Wie slechts de inleiding van
B oi s si e r s R6ligion Romaine gelezen heeft, west, hoe door
en door ongeloovig en ongodsdienstig de hoog ere standee.
van Rome waxen reeds lang vd®r L u c r e t i u 5 : in dat opzicht behoefden ze waarlijk niet door hem ,,bekeerd" to
worden. En wat het bijgeloof aangaat - reeds dat
ne
voorbeeld nit Tacitus kan ons leeren hoe hat na hem. i s
blijven levee ; niet alleen in de maatschappij, ook in de
harten der enkelen heeft het - wat men trouwens meer
ziet - in broederlijken endracht naast het ongeloof gewoond . En mocht
wat niet heel waarschijnlijk is hat gedicht van Lii c r e t i ii s aan dezen of genen eenige
gemoedsrust hebben geschonken, of hem genezen van eenigen
hartstocht, dan ontbreken ons, nit den aard der zaak, de
middelen om die gevallen aan to wijzen en to tellen . Het
eenige wat wij omtrent de betrekking van L u c r e t i u s tot
zijn tijd en nakomelingschap kunnen vaststellen - en ook
dit is niet veal - geldt den dichter, niet den wijsgeer .
Maar hat is voor mijne ezers in z6overre van belang, dat
hat hun ongemerkt wear in de gedachte roept wat in den
aanvang van mijn vroeger opstel ,,de kring van C at u 11 us"
is opgemerkt omtrent de periods waarin IL u c r e t i ii s heeft
geleefd .
Lucretius dan is voor de dichters van de gouden
eeuw der Latijnsche poezie en wel reeds voor de oudsten
van hen - dus voor hat geslacht, dat onmiddellijk op hem
is gevolgd - vooreerst een reuzengestalte, waarvoor men
den diepsten eerbied behoort to hebben en ten tweeds hat
type van den dichter over de natuur. En bewijs voor daze
beiden feiten kennen wij reeds . Wij hoorden Vi r g i l i u s
de verzuchting slaken : ,,o ware ik toch een geleerde, die
met vorscheuden geest in de diepste geheimenissen der natuur
vermocht door to dringen !" Wat beduidt die verzuchting,
zou Vi r g i l i u s zich volkomen gelukkig rekenen in 't bezit
van een welgeordend natuur-philosophisch systeem P Neen
natuurlijk zou hij er zijn eigen dichtgave bij willen hebben,
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Is 't geloofelijk dat Virgil ins zoo zou denken en spreken
zoo hij niet het verheven voorbeeld voor den geest had
van een man die beide gaven in zich vereenigde P En wie
is die man, die het wezen der dingen kept (en waardig
heeft bezongen) anders dan L u c r e t ins? Zoo gij nog
twijfelt, hoort wet er volgt :
,,Gelukkig hij, die den grond der dingen heeft
molten leeren kennen en alle vrees en verschrikking, 66k den onverbiddelijken dood en de vreeselijkheid van het schimmenrijk met voeten heeft
vertreden ."
Is dat soma iemand anders dan L u c r e t i115, de man
die, char hij den grond der dingen kept, alle versehrikkingen, j a den koning der verschrikkingen zelven, vertreedt
met den voet P Zegt hij zelf niet met nagenoeg dezelfde
woorden, nadat hij den stichter zijner leer heeft verheerlijkt,
om de schitterende uitkomst van diens werk to beschrijven :
(I, 78 vg .) .
,,Nu wordt op hear beurt de religio met den
voet getreden, ons verheft de zegepraal ten hemel a"
Want vrees voor de goden (en meer nog voor den
dood) verdrijven, dt is immers L u c r e t i u s' voornaamste
doel, zooas gij hoort in de verzen III, 37 vgg ., die ook
nog in de aangehaalde van v i r g i 1 i u s weerklinken :
,,TJitgebannen, weggedreven moet worden die
vrees voor het schimmenrijk, die het menschelijk
levee zoo door en door verstoort, alles overgietend
met zwarte doodsverwen, Been pleats latend voor
eenig rein en ongestoord genot ."
Hoe noodig de strijd tegen de vrees voor den dood is,
beschreef L ii c r e t i u s in de volgende verzen, die beter dan
mijne woorden bewijzen dat hij dien strijd als zijn voonaamste, zijn zwaarste teak beschouwt (III, 49 vg g .) .
,,Want, al zeggen de menschen nu vaak dat
ziekten en eerloosheid meer to vreezen zijn dan
de dood, al hebben ze zelfs over het levee hue
eigen theorietje, 't is alles ijdele woordenpraal,
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die door hun eigen daden wordt gelogenstraft .
Diezelfde menschen toch, uit hun land verbannen,
verdreven uit het oog hunner medemenschen, bevlekt door schande, geteisterd door alle mogelijke
ellende, ze blij ven toch maar leven, ze breng en
lijkoffers en slachten zwarte schapen voor de
schimmen : ja in hun ongeluk richten ze des to
meer hun aandacht op den godsdienst . Pus joist
in tegenspoed moet gij de menschen gadeslaan, dan
kunt gij zien wat ze zijn, want dan klinkt uit hun
borst wat ze in werkelijkheid meenen, het masker
valt, men ziet hen zelven ."
(Hoe prachtig wordt dit laatste uitgedrukt in, de
Fransche versregels
„Le masque tombe, l'homme reste
Et le heros s'wanouit !")

'khans, voor het verband, een weinig chronologie !
Lucre t i u s is geboren in 97, dus tien jaar na den dood
van L u c i l i u s, den satiricus . Deze vertegenwoordigde
alzoo in L u c r e t i u s' leer] area de allernieuwste literatuur .
Doch in dien zelfden tijd moet L u c r e t i u s ook bekend
zijn gemaakt met den man, die steeds zijn ideaal-dicbter is
geweest : den oud-wader der Romeinsche literatuur Q . E nn i u s . Hoort de statige bewondering, waarmede hij van
hem getuigt (I, 117 vgg .)
„Zoo zong onze E n n i u s, die het eerst op
den goddelijken Helicon den dichtkrans heeft gepiukt, die de bewondering wekken zoo van alle
voiken van Italie ."
Zoo vormt dan L u c r e t i u s een overgang, zij het ook
Been zeer geleidelijke, van E n n i u s op V i r g i l i us . Wat
men van here dacht in zijn eigen tijd ? Wij weten er weinig
van . Dat zijn werk niet spoedig een groote, algemeene
bekendheid heeft verworven doet ons de aard van het werk
zelf vermoeden . Maar dat zijn kunst, aithans om haar
uiterlijk, instemming vond bij de voorstanders van het
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oudere en verklaarde vijanden van het nieuwere valt gemakkelijk to bewijzen . Wij denken her bepaaldelijk aan
Ci c e r o . Wie kept niet zijn knorrige uitvallen over die
aanmatigende cantores E ii p ho r io n is, die zich vermeten
den door hem zoo hoog vereerden E n n i u s to minachten i
Zou hij dus niet ingenomen zijn geweest met dien tijdgegenoot, die in E n n i u s een verheven voorbeeld zag? De
overlevering zegt dat na L u c r e t i u s' dood C i c e r o zich
met de uitgave zijner gedichten heeft bezig gehouden . Wie
van de twee gebroeders C i c e r oP Die vraag schijnt nog
niet afdoende beantwoord, maar, al zou de beslissing der
geleerden ten voordeele van Q u i a t u s uitvallen - dat
ook de ,,welsprekendste alley telgen van Ro m u 1 u s" een
zekere sympathie voor Lu cr e t i us' werk heeft gehad, al
heeft hij er zich misschien nooit bizonder in verdiept,
mogen wij gerust vaststellen .
Een ouderwetsch dichter moeten wij L u c r e t i u s zeker
noemen . En toch, iets waaruit wel het allermeest en
sprekendst blijkt een hoe borate verscheidenheid op alle
gebied der letteren j uist ores, zoogenaamd eenzijdig, tijdvak
heeft opgeleverd, vlak naast hem staau - de vurigste
profeten van het nieuwe. Draagt niet L u c r e t i u s zijn
werk op aan M e mmi us, en is dat niet de welbekende
Me m m i u s, zeif dichter en patroon der dichteren, die zich
als praetor van Bithynie omgaf van een schare j eugdige
muzenpriesters, waartoe zeker C a t u 11 u s behoorde, en
hoogst waarschjn1ijk ook He l v i u s C inn a . . . de laureaat
der nieuwe school?
Lu cr e t in s zeiden wij, is voor de dichters der gouden
eeuw het type van den dichter over de natuur . Een paar
sprekende vOorbeelden :
,,Gelukkige geesten" zegt 0 vi din s (Fast . I,
297) ,,die het eerst dat alley hebben begrepen en
zich hebben beijverd om ten hemel op to stijgen."
Bekleedt niet order die ,,gelukkige geesten" Lucretins een eereplaats? Immers dat ,,opstijgen ten hemel om
vrij de wereld to kunnen overzien", is volgens Lu c r e tins
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verzen I, 62 vgg :
,,Toen de menschheid op aarde nederlag, order
den smadelijken druk van het bijgeloof, dat den
mensch van uit den hemel met vreese]ijke blikken
verschrikte, toen heeft een Griek het het eerst
gewaagd daar tegenover de oogen op to slaan en
er zich tegen to verzetten . Noch het gepraat der
priestess, noch bliksem en dondersiagen bedwongen
hem met hun bedreigingen, ze prikkelden hem
slechts aan om to trachten de kluisters der natuur
to verbreken. Zoo overwon de kracht van zijn
geest en ging ver uit buiten den viammenden
aether die 't heelal omsluit : met dien geest doorreisde hij de oneindige ruimte en bracht ors van
daar als overwinnaar de wetenschap mede wat
mogelijk is, wat niet ."
En aan die andere, niet minder voortreffelijke (III,
14 vgg .), waar hij aldus E p iou r us aanspreekt :
,,Toen uwe wijsheid, uit een goddelijken geest
opgeweld, ging spreken van de natuur der dingen,
vioden alle schrikbeelden der ziel, de grenzen des
heelals openen zich, ik zie zich het wereldproces
volvoeren . 1k zie de goden en hun rustige woonplaats, die door geen storm wordt geschokt, door
geen regen overgoten, door geen rijp geteisterd,
een wolkenlooze lucht hangt er over, afles lacht
in mild verspreid licht ."
Wanneer diezelfde 0 v i d i u s een wijsgeer ten tooneele
voert (en dat doet hij &nmaal en wel P yt hag or a s let .
XV, 70) dan verhaalt hij hoe deze :
,,omtrent den oorsprong der wereid on aerrichtte, den oorzaak der dingen leerde, uiteenzette
wat de natuur was, wat de godheid, van waar de
sneeuw komt en de bliksem, of 't Jupiter is, die
dondert, dan wel of de winder dat doen door het
open scheuren der wolken ."
Dat zijn immers juist de kwesties, waarover ook

287
Lucre tin s spreekt met nagenoeg dezelfde woorden . En
als bij 0 vi di us de wijsgeer zeif aan 't woord is, dan
hooren wij zeer duidelijk een nagaim van L n c r e t i n s
(Met . XV, 153 vgg.) :
,,0 yolk, verbijsterd door schrik voor den bleeken flood, wet vreest gij de Styx en de dnisternis,
wet al die ijdele namen, die stof leveren voor
priesterwijsheid, wet de ijselijkheclen van een wereld,
die er niet is P"
Wie denkt hier niet terstond aan do indrukwekkende
passage bij Lu or e tin s (V, 1194 vgg .) :
,,O rampzalig geslacht der mensehen, flat den
goden znlke daden en zulke hartstochten toeschrijft .
Wat hebben die menschen zich zelf een verdriet,
wet ons een kwolling berokkend, wet eon Teed aan
onze nakomelingen . Is flat vroomheid abs men
vaak gezien wordt met verhuld hoofd zich omwendend near allerlei steenen en to loopen near ells
altaren, tor aarde to valbon en de handen nit to
strekken v®or do tompols der goden, de altaren to
overgieten met blood en gebed aan gebed to knoopen P
Neon veeleer is hot vroomheid allos met vredigen
geest to kunnen bosohonwen ."
of aan II, 14 vgg .
,,0 rampzalige ziebon, o blinds gomoedoren der
menschen, in wet een duisternis en schrik brengt
gij nw kort levee door . Ziet gij niet flat de natunr
niets verlaugt dan flat hot lichaam vrij zij van pijn,
en do ziel behagelijk gestemd, van zorg en vrees
onthoven a"
Hot zou niet moeiebijk vallen nit andere dichtors dor
gouden eonw (Tibullus, Properties, Horatins) herinneringon aan L n c r ot i u s of toespolingen op zijn work aan
to haben, maar we hobbon reeds vobdoendo aangetoond welke
banden L n c r et i u s' gedicht aan do verdere bitoratnur der
Romeinen yerbinden . Welke pleats hij or in bokbeedt P Ja
ten sbotte toch eon eonzame, eon eonige . Maar flat hij eon
schitterend, indrukwekkond monument flier literatunr is
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hebben mijne lezers nit wat ik van hem heb aangehaald
lthans eenigszins begrepen . Volkomen begrijpen en ge- .
voelen kan dat natuurlijk alleen hij die het oorspronkelijke
verstaat . Maar wie dan ook L u cretin s zelven leest, heeft
in hem misschien wel het sterkste steunsel voor zijn toch
al goed gevestigden eerbied voor al wat in 't Latijn schoon
gezegd is . De vraag toch, die hem zoo vaak op de lippen
komt : „zou dat wel in eenige taal zbb indrukwekkend kunnen gezegd worden als juist in het Latijn . ?" dringt zich,
als hij zijn L u c r e t i u s opslaat, en waar hij hem ook opslaat,,
aan hem op met onweerstaanbare kracht .

VERZEN
VAN

EDWARD B . KOSTER .

SPOOKWOU D .

De bossehen donk'ren, de kraaien Vliegen road,
Verdoemde zielen, doelloos dolend,
Eentonig krijschend hun j ammerklacht,
Donkey dreigend op ijl-grijze lucht .
Killig ritselt wind door karig-loov'rige kruinen,
Heffend zich met zwak getril in den dalenden avoncL
Tot dichte plekken klompt zich het hoot,
Angst-zwarte krochten zich oop'nen alom,
Spouwend Verderf in de zwijging des nachts : Vaag reutelt van ver een fantoom,
Ritsel-krakend schuiven stappen door 't wood,
Een Vogel gilt met trillende stem
Zijn angst onzichtbaar op .

MAAIVNACHT.

Traag drijft de maanboot over 't mat-blauw meer
Laugs witte sterren-lelies die de nacht
ontluiken deed met fijn-albasten pracht
In 't zuiv're, stil-gekomen zomerweer .
Be vederboomen staan zoo schimmig-teer
Aan d'oever, droomend hoe veer glans henn wacht,
Verlangend naar de morgenzon, die zacht
Hen zalven zal met licht in refine sfeer .
Schoone aarde, sluim'rend in het mystisch licht,
Bat heerlijk u omstreelt, magnetisch-mild,
Bavijnen, heuv'len, stroomen blank doortrilt,
'k .A .anzie van verre uw lief'lijk aangezicht,
Van hoogen heuvel, aan wiens voet gij spreidt
Tot mijn geluk uw breede heerlijkheid .

Willem van Oldenbarnevelt
DOOR

Prof. Dr. H. 0. ROUGE.

Op den l3den November 1590 was de Groote Kerk in
Den Haag getuige van eene bijzondere plechtigheid : aan
den tweeden zoon van 's Lands Advocaat Jo h a n v a n
01 d e ii b a r n e v e 1 t, die den naam zoom dragen van den
Vader des Vaderlands, werd, waarschijnlijk door den predikant J o h a n n e s Wtenbogaert, den doop toegediend .
Fenige steden hadden zich daarbij als doopgetuigen aangeboden, maar 01 d e n b a r n e v e 1 t had, om geen j alouzie
to verwekken, geen keus willen doen en daarom de Staten
van Holland verzocht hem de eer to willen aandoen van
als getuigen over den doop to staan. Zij besloten dit aan
to nemen, nit aanmerking van de vele trouwe diensten den
Tande bewezen, waarbij hij gevaren, kosten noch ondank
had ontzien . Er werd eene commissie benoemd, bestaande
nit den beer van B r e d e r o d e, als representant van de
ridderechap, en de afgevaardigden J a c o b M u ys v a n
H o l y van Dordrecht, T h o m a s T ho m a s z. van Haarlem,
Cornelis van Wel van Delft en Olaes Oetgens van
W a v e r e n van Amsterdam, die op genoemden datum tegenwoordig warm. Den vader werd als pillegift een gouden
kop van zeshonderd golden, of een gelijk bedrag in geld

aangeboden en voor den j ongen zoon een lijfrentebrief van
tweehonderd golden .
Wij weten dat Willem van Oldenbarnevelt
later de hoofdaanlegger was van de samenzwering tegeu
het levee van Pries M au r its, waarin hj zijn broeder
medesleepte, die het slachtoffer werd van dit misdadig plan .
Zjn naam staat daarom in onze historiebladen met een
schandmerk geteekend . Toch heeft men niet wel gedaan
met daarom over zijn persoon en zijne levensgeschiedenis
het stilzwijgen to bewaren . Als zoon van den grooten
staatsman, aan wien de Republiek in de bange j area van
haar opkomst zooveel to datiken heeft gehad, verdient hij
in elk geval dat wij zijn verleden kennen, v&$r de zucht
ter wrack hem beheerschte. Sedert bekend werd dat hij
eene geregelde briefwisseling onderhield met H u g o d e
G root, zoodra deze den Loevesteinsehen kerker ontvlucht
was, heeft hij, naar ik meen, aanspraak op meerdere belangstelling, dan hem tot hiertoe betoond is .
Will em was bij zijne geboorte de j ongste van de
vijf kinderen, waarmede het huwelijk van den Advocaat
met Maria van Ut r e c h t tot hiertoe gezegend werd .
Zijn broeder Rein i e r was vier, zijne zusters Adrian a en
Maria waren ongeveer dertien en zeven jaren ouder dan
hij. 1k vermoed dat Oldenbarnevelt voorde opvoeding
zijner zonen allereerst op W ten b o g a e r t het oog heeft
gericht, aan wien Louise de Coligny ook Frederik
H end r i k toevertrouwde . Hij achtte den hofprediker niet
alleen hoog om zijne bekwaamheden, maar voelde zich
bijzonder getrokken tot den man, die zijne inzichten outtrent de verhouding van kerk en staat deelde . Ongetwijfeld
heeft W t e n bog a e r t zich voornamelijk belast met het
godsdienstonderwijs, en hoewel zich dit in hoofdzaak zal
hebben bepaald tot eene inleiding in de Heilige Schrift
en eene uiteenzetting van de leer der Hervormde Kerk,
zoo kennen wij hem genoeg out niet to mogen aaunemen,
dat hij ook op de religieuse en zedelijke worming van zijne
leerlingen grooten invloed zal hebben geoefend . D e G r o ot,,
die in dezen tijd zijn huisgenoot werd, bleef hem levees-
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tichtelijken omgang. Zoowel dew als E n o c h P o t t e
den lateren pensionaris van Veere, S yll a, die fiscaal werd
van het hof to Utrecht, en den Amsterdamschen opperschout Grootenhuis, die mede bij Wtenbogaert inwoonden, zal Will em bier in zijn e j eugd hebben leeren
kennen . De pogingen van W t en bog a er t om niet alleen
bet verstand zijner leerlingen to ontwikkelen maar ook
bun hart to vormen, zullen meer vrucht hebben gedragen
bij Reinier dan bij Willem . Louis Aubry, zoon
van den Franschen gezant D u Ma u r i e r, die beiden later
van nabij leerde kennen, getuigt van den oudsten, dat hij
was ,,un homme fort sage et fort modre . II n'y eut personne", voegt hij er bij, met bet oog op zijne terechtstelling,
,,qui ne deplorat son maiheur,
tant d'un naturel fort
doux et universellement aime" . De j ongs±e daarentegen
,,toit un esprit inquiet et violent, qui avoit donn beaucoup de dp1aiser
son pere par les debauches de sa
jeunesse" . Op dit laatste kom ik weldra terug.
Voor de verdere opleiding zijner zonen zag de wader
eerlang uit near een bekwamen paedagoog, om hen in de
kiassieke letteren to onderwijzen . Hij vertrouwde deze task
toe aan Jo h a n n e s van Me u r s, zoon van den predikant
van Loosduinen, een j onkman van twintig j aar, en had
geen beter keus kunnen doers . Me u r si u s, onder welken
naam hij in de geleerde wereld bekend is geworden, had
joist to Leiden zijne studinn volbracht, van welke acaclemie
hij eenige jaren later een sieraad zoo zijn . Reeds als student
had hij bewijzeu gegeven van bijzonderen aanleg . Hij maakte
'Grieksche verzen en droeg aan de Staten van Holland een
Latijnsch geschrift op, hetwelk getuigenis aflegde van zooveel geleerdheid en scherpzinnigheid, dat zij hem honderd
golden schonken tot voortzetting zijner studinn . Oldenbarn eve 1 t, die hoopte dat zijne zonen eenmaal eervolle
betrekkingen in den staat zouden bekleeden, moet tevens
overtuigd zijn geweest, dat bet dew veel belovenden j onkman ook niet aan tact zal hebben ontbroken out de onstuimige natuur van zijn j ongsten in bedwang to houden . Het
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tijd, met M e u r s i u s hebben saamgew -oond en dat W i 11 e m
daardoor met Leidsche jongelieden in aanraking kwam.
Daaruit last zich verklaren, dat hij in 1603 een blaadje
beschreef in bet album van den jongen J a cob van B roe c kh o v en, met dit versj e, hetwelk den dertienj arigen knaap
teekent
Toutes dames ie veulz servir,
Mair pour une seule manir
Constant et loyal .

Hoe weinig kon hij denken dat diezelfde B r o e c k h ov e n eens als rechter zou zitten over zijn vader . Welk een
invloed de ouders zelve op de opvoeding banner zonen hebben geoefend, valt moeilijk to gissen . De staatkundige
beslommeringen zullen den vader weinig tijd hebben gelaten
om zich met hen bezig to houden, zoodat een meer vertrouwelijke omgang met de knapen hoofdzakelijk aan de
moederlijke zorg overgelaten bleef. Doch omtrent bet huiselijk leven van den Advocaat is ons bijna niets bekend .
W ill e m zal getuige zijn geweest van de huwelijken zijner
zusters . Toen de oudste in 1597 met Rein o u d v a n B r ed erode in den echt trad, was hij nog to jong om aan de
feesten deel to nemen, maar wel zal dit zes jaren later
bet geval zijn geweest bij de bruiloft van Mar i a met
Cornelis van der Myle, waarvan Louise de Coligny
aan hear stiefdochter Charlotte B r a b a n t i n e schreef
„Drie dagen achtereen hebben wij feest gevierd. Te vijf
are gingen wij aan tafel en daarop volgde bet bal, waarop
uw oudste broeder (Ma u r i t s) aan allerlei dansen deelnam
en toonde dat hij die kunst nog niet vergeten was ." Hoe
was na vijftien jaren in bet huffs van den Advocaat alles
veranderd
In 1606 ging Men r sins, overeenkomstig den wensch
van Olden barn eve 1 t, met zijne kweekelingen op rein,
om hunne opleiding in den vreemde voort to zetten . Het
kenn zijn dat de beroering, die to Leidenn was ontstaan door
den godgeleerdenn strijd tusschen A r mini u s en G o mar us,
Olden barn eve 1 t heeft terug gehoudenn zijne zonen daar-
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doorslag, dat hij een verblijf in bet buitenland voor hunne
algemeene ontwikkeling noodig achtte. M e u r s i US' levens-a
beschrijver geeft als doel van de refs ook op bet bezoeken
van voorname hoven en beroemde bibliotheken.
Op 29 A.ugustus werden zij als Nederlandsehe edellieden,,
tegelijk met bun praeceptor, to Heidelberg ing eschreven .
waarschijnlijk hebben zij er de lessen van de philologen
Jan.us Gruterus en A.emilius Portus en van den..
jurist D ion y s ins G 0th o f r e d u s gehoord . Uit alles ziet
men hoe jammerlijk de Advocaat belasterd word, toes hem
in 1618, near mijne overtuiging door zijn bittersten vijand
Franc o i s van .A,
e r s s e n, voor de voeten word geworpen,
dat zijne twee zones in bun jeugd „niet veel geleerd maar
getureluert" hadden, en de geschiedsehrijver P a u dart hot
nog erger maakte met to schrijven : „zij zijn geweest kinderkens van wille, in alle dartelheid en brooddronkenheid .
zeer ongemanierd opgetrokken . Pat hen nu bitter opbreekt ."
Niet veel langer den eon jaar zullen de jongelieden to
Heidelberg vertoefd hebben, wear zij zeker ook hunne opwachting hebben gemaakt bij den keurvorst van de Pelts
Frederik IV, die met Louise Juliana, dochter van
Prins V~ i 11 e m d e n E e r s ten gehuwd was . Van dear
trokken zij near Praag, vermoedelijk om in hot Hradschin,
dat paleis vol kunstschatten, zich aan keizer R u d o 1 f II
to does voorstellen . Hot sprak van zelf dat Geneve met
de academie van C a 1 v ij n was opgenomen in hot reisplan,
dat Oldenbarnevelt wel aan Meursius gedicteerdd
zal hebben, hij zelf Loch herinnerde or later aan bij zijn
verhoor. Voorts zullen Rein i e r en W i 11 e m wel to
Orleans zijn geweest, toes M e u r s i u s or in 1608 in de rechten promoveerde . Diens task schijnt voleindigd to zijn, toes
hij ze to Parijs bij den Nederlandschen gezant had gebracht .
wetende in weike betrekking Hen d .r i k I V en Oldenbarn e v e l t tot elkander stonden, verwondert hot ons niet
dat de laatste verlangde zijne zones door A e r s s on, met
wien hij toes nog op goeden voet stood, aan den koning

to doen voorstellen . De Advocaat was niet misdeeld vai'
eerzucht, hij stofte gaarne op zijne ridderlijke of komst en
vleide zich voor zijne zonen eervolle titels en onderscheidingen to verwerven . Al dadelijk zag hij zijne wenschen
vervuld, toen de koning Rein i e r, die juist meerderjarig
-werd, tot ridder verhief. Het plan scb.ijnt niet geweest to
zijn hen langer to Parijs to laten blijven dan noodig was
om de merkwaardigheden van de stall en het hof to leeren
kennen. Rein i e r werd er ziek. De vader vernam dit met
groote bezorgdheid, vertrouwde dat alles tot zijne genezing
zou worden aangewend en wilde niet dat hij op refs zou
gaan alvorens geheel hersteld to zijn . Eerlang keerde deze
in de ouderlijke woning terug. Doch Will e m lachte het
levee in Parijs zoozeer aan, dat hij het verlangen to kennen
gaf om to blijven Zijn vader stemde hierin toe ; „als mijn
jongste daar blijven wil", schreef hij aan A e r s s e n (25 Mei
1600, „hetgeen ik aan u en hem overlaat, vied ik dit goed ."
Natu.urlijk was de bedoeling niet, dat de achttienjarige
zijn tijd in ledigheid zou doorbrengen, of wel zich baden
in den stroom van het genot, dat I'rankrijks hoofdstad
aanbood . Indien de koning door A e r s s e n kennis droeg
van zijn verlangen, mocht hij verwachten dat Will em onder
.e hovelingen zou worden opgenomen . Die verwachting
bleek niet ijdel to zijn, toen de gezant hem eerlang aan
Hendrik IV voorstelde . De koning, die Oldenbarnev e 1 t als staatsman hoogachtte en hem ook noodig had
voor de verwezentlijking van zijne plannen, greep deze
gelegenheid aan om hem een dienst to bewijzee ; hij nam,
dden Heer van C r a linger p o l d e r
dit was vooralsnog
Will em' s eenige titel
onder zijne gewone edellieden
op, met eene jaarwedde van drieduizend gulden . „Sedert
vijf dagen", schreef de gezant den 1sten October aan Olden barnevelt, ,,is de Heer van Cralingerpolder in
functie getreden . Ik heb hem onder eenn der aanzienlijkste
en handigste leden van dit hof geplaatst, die op 's konings
aanbeveling op zich genomen heeft op hem toe to zien,
hem to vrijwaren voor twisten en to zorgen dat hij zich
behoorlijk gedraagt . .A.ls hij liens lessen en de mijne volgt,,
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1k weet niet of zijue manier van levee 11 voldoen zal,
want hij is ambitieus en zal in kleeding en uitrusting niet
tot de Bering step worderi gerekend . Doch ik zal hem
zooveel mogelijk inhouden, ofschoon men in elke betrekking
altijd leergeld moat betalen . Steun mij door uwe vermaningen, en dan durf ik er voor instaan dat de j onge man
met roam zal slagen" . A e r s s en toonde dus de zwakheden
en gebreken van den j onkman to doorzien en met den
besten wil bezield to zljn om hem op den goeden wag to
houden. Doch Will em 's wel niet wulpsche maar toch
ongeregelde levenswijze gaven hem telkens aanleiding tot
klachten . ,,Uw zoon steekt in schulden", schreef hij aan
01 d e n b a r n e v e 1 t, ,,en loopt gevaar om in handen van
woekeraars to vallen . llij zegt van niet minder dan 200
kronen in de maaud to kunnen levee, maar hij heeft veal
meer verteerd dan dat . Hij leeft niet ongebonden, kleedt
zich niet buitensporig, dock hij verkiest niet bij mij of ten
hove to eten, wil zijn eigen tafel bebben en gasten daarbij,
en dat rumneert hem . Komt hij tot mij, dan is hat niet
voor het middagmaal of bet gezelschap, maar om hat
kaatsspel, dat hij in mijne voorstad hater vindt dan in de
stad . Gij moat zijne uitgave beperken of zij zullen u zeer
tot last koinen . 1k heb hat hem al honderdmaal gezegd,
als ware hij miju eigen broader, en ban alles voor hem
geweest wat men verwachten snag van iemand, die zulke
groote verplichtingen j egens u heeft . In twee opzichten
moat gij hem beperken : zijn tafel en bet kaatsspel, en gij
kunt dit doen door to vorderen, dat hij den koning trouw
volge, zooals zijn dienst medebrengt." Toen schriftelijke
vermaningen zonder uitwerking bleven, ontbood 01 d e n b a r n e v e 1 t zijn zoon naar Antwerpen, waar hij hem alles
persoonlijk onder bet oog wilde brengen . ,,Gij zult u
gedragen als een edelman van den koning," schreef bij
hem 20 Maart 1609, ,,u wacbten om onderweg scbandaal
to geven en uwe refs vorderen in alle mogelijke diligentie met
de baste orde en menage". Zijn plan was om met Will em,
zooals bij aan zijne vrouw bericbtte, naar huffs to keeren .
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na over zjn gedrag door vader en moeder ernstig onderhouden to zijn, weder naar Parijs is vertrokken . Intusschen
werd in de ouderiijke mooning besioten hem mede to geven
aan zijn zwager V a n d e r Myi e, wanneer deze naar
Venetie zou worden gezonden . Eene refs naar Itaiie was
goed voor Wi lie m' s ontwikkeling en zijn broederlijke
mentor kon hem aau meet orde en zuinigheid gewennen .
Terstond na zijne benoeming in September vertrok
V a n d e r M y l e naar Parijs, waar hjj, vergezeld van
A e r s s en, door H end r 1k I V ontvangen werd . Bij deze
geiegenheid vroeg A e r s s e n voor den j ongen 01 d e n b a r n e v e 1 t aan den koning veriof, om ziju zwager naar
Venetie to mogen volgen ; het bezoeken van eenige Italiaansche Staten kon niet anders dare aan zijn dienst bij Z .
Majesteit ten goede komen . H end r 1k stored dit gaarne
toe, en verklaarcie er zeifs prijs op to steilen, dat men zulke
j ongelieden moat van de wereid iiet zien . Beide zwagers
reisden met hun gevoig over den Mont Cenis naar Piemont,
en kwamen, na zich een pons to Miiaan to hebben opgehouden, den 4den November to Venetie aan . V a n d e r
Myi e vertoefde er tot den I Oden December, en gedurende
die weken zal Will e m wel bij hem gebleven zijn . Doch
deze dacht ook andere steden, o .a . Rome en Napels to
bezoeken . Van der Myle had Oldenbarneveit gevraagd, als Will em bieek nog eenigen tijd in Itaiie to
wilien vertoeven, of hij zuiks mocht aanmoedigen, onder
verzekering dat zijn vader het goedkeurde, waarop de Advocaat aan zijn schoonzoon geantwoord had : ,,Indien gij
oprechte dispositie in Will em zoudt kunnen brengen om
eenige maanden in Itaiie to blijven, zal mij dit aangenaam
zijn, tenzij gij iets anders voorslaat tot ziju best en mijn
genoegen, hetgeen 1k met vertrouwen aan ii overiaat . In
dat geval zou hij zijne refs naar Rome moeten uitstellen .
Hij dient reisgeid to hebben om moat goeds bij de hand to
nemen en moet bij eerlijke lieden zijn kost koopen ." V an
d e r M y l e geieidde Will e m naar Padua, met het plan dat
deze de wintermaanden aan de akademie aidaar zou door-
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van de Duitsche natie ; hij zeif ging over Parijs near Den
Haag terug, wear hij op 20 Januari van hat volgend jaar
aankwam . Omstreeks denzelfden fijd schreef 01 den brn eve 1 t aan ziju zoon ears brief, dien ik to eer letterlijk
wil mededeelen, met hat antwoord van zijn zoon, omdat
het de eenige brieven zijn, die van hunne correspondentie
in dezen tijd bewaard zijn gebleven . Zij werpen hat
voile licht op beider karakter en hunne verhouding tot
elkander .
Mon JElls . Uwe twee brieven van den lOen ende 27en
Decembris hebbe ick outfangen, ende ziju verblijet dat ghj
mit gesonthijt zoe goeden cours in uwe zaecken hebt genoemen, mij verseeckerende dat ghij dezelven zult continueeren ende tot uwen dienste, eere ende baste van tijdt tot
tijdt noch beeteren, gelijck U broader van d e r M y l e mij
verseeckert, ende Verst . ., . geeft daervaii oeck goede getuijchgenisse ende vaste hope . Ghij zult duer hem in
corten tijdt kunnen leeren dat alles U altijt dienstelijck
zal weesen en U bequaein maecken tot des vaderlants
dienste ende tot eijghen contentement strecken. Wilt
daertoe doers gelijck ick U betrouwe ende ghij weet mij
aengenaem to weesen . Het progres van uwe reyse aen to
neemen voer Paesschen en is nyet geraeden, zoe mits hat
onbequaeme raison als de vasten . Terstondt nee de daghen
van Paesschen zult ghij mit beetere commoditeijt reysen .
Toe Romen laugher als ten hoechsten twyntich daghen to
blij even, ende toe Napels oeck acht daghen en is nyet
geraden . Ende ghij en zult alom mit wijsheijt, sachthijt,
modestie ende discretie sonder ergernisse leaven ende tot
Romeo onder die protectie van den heere ambassadeur van
den Coninck van Vranckrijck, indien denzelven op des
Conincx brieven zulcx goat vint, anders kunt ghij bij advis
van Verst . . . . ende mine baste besedichteijt aldaer passeren .
Ghij hebt wel ende wijsselijck gedaen dat ghij U den
quaden gast Mar ij n hebt quijt gemaect en sijdt geluckich
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U van hem oft gelijcke quade gasten naeer op to slaen
encle zult wijsselijck doen geduyrende het verblijeff in Italie,
ernie awe reyse U mit een dienaer alleen behelpende, ghij
zult beeter gedient ende gerust weesen, ende oeck zal het
minder costen . Ende weest nyet bekommert mitte Cleffsche
ofte Geulicxsche zaecken, ghij zult U contingent daervan
tijdts genouch crijghen . Oeck ist noch onseecker off dselve
.zaecken tot grooten chrijch zullen uytvallen . Ghij zult
tijtelick voer Passchen mijnen naedere orders en advisen
ernie alles ontfangen ; als ghij awe reyse doer Italien hebt
gedaen, zult letten off ghij van Livorne oft Geenua awe
reyse to water oft to lande zult moghen neemen op Marzille,
voerts op Thoulouse, Bordeaux, Rochelle, Potiers, Oerleaus,
Paris . Ick gelove dat ghij aldaer zult moghen weesen in
Juli of Augusto, ende zult mijne naedere order alsdan
aldaer ontvanghen bij den heer A e r s ens .
Monsieur.
Vostre lettre du 24e de Janvier ma resjouy et attriste,
?esjouy entendant vostre bonne disposition, attris±e voyant
la faulte laquelle j'ay faicte . Je l'appelle faulte puisque
c'est contre vostre ordre. Les raisons de mon voyage ont
este le grand bruit de la guerre, laquelle nous east pea
empescher la visite de Naple, la beaute du temps, la pear
de la chaleur, laquelle commence bientost en ce pays, et la
necessite de me rafreschir la foy, ce que ce doit faire au
printemps, les herbes ayant leurs forces et les baings leurs
rvertus .
J'espere que apres que vows aurez cons iders mss
raisons, me pardonnerez ceste faulte . On pane icy fort
mal de ce que Messeigneurs les Estats on chasse les prestres .
Nous partirons demain vers Naple, d'ou (ayant veu les
choses notables) partirons vers Padoue, ou j'espere recevoir
vos commandemens, et conforms icelles je me regleray . Je
diray seulement que la conversation de cc pays ne me plaist
pas trop et j'aurois plus de contentement ailleurs que icy
apres tout veu, car us soot trop retires, on ne les peat a
grand peine heater, et la conversation des hommes de bien
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dement et le recevray comme,
Monsieur
Vostre tresobeissant fits et treshumble serviteur
Wilhelm d'Oldenbarnevelt .
De Rome, le 26e de Febvrier 1610 .
A Monsieur
Monsieur d'Oldenbarnevelt
chevalier Sr de Tempel, Conseiller et
Advocat d'Estat d'Hollande .
Van die rein naar Rome en Napels, die bijna 1500
gulden had gekost, was hij half April to Padua terug ; den
30sten v inden w ij h em wed er to Venetie en den lOden M ei
to Lyon, vanwaar hij naar Parijs wederkeerde . Waar.schijnlijk heeft, nog of6r hij daar aankwam, de treurmare
van den koningsmoord hem bereikt . De verandering ten
hove, die hiervan het gevoig was, zal hem niet hebben
opgewekt zijn verblijf in Frankrjk to verlengen, en zijn
vader heeft dit zeker mede niet wenschelijk geacht . 1k
vermoed dat hij met zijn zwager Van d e r Myl e, toen
deze andermaal naar Parijs werd gezonden, naar huffs is
gegaan, na van A e r s s en en een aantal Fransche staatslieden, die hij had leeren kennen, afscheid to hebben genomen . Onder de laatsten behoorde de vriend zijns waders,
Jean n in, die zorgde dat hij op den staat van dienst
vermeld bleef, waardoor ziju jaargeld kon worden uitbetaald, en zich bereid verklaarde hem verder alle diensten
to bewijzen.
Na Duitscbland, Frankrijk en Italie diende ook Enge .
land door Will em bezocht to worden . Van Rein i e r,
die kort na zijne tehuiskomst met de vrouwe van Bran d w ij k, Ann a We yt s en, in het huwelijk, was getreden,
behoefde geen sprake meer to zijn . Hij had zijn vader vergezeld, toen deze in 1603 met Fred e r i k He ud r i k,
Walrave van Brederode en den rentmeester van Zeeland, Jacob V a 1k e, naar Londen was gezonden, en had
tegelijk met zijn vader van Jacob us I het riddercliploma
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hebben aangegrepen om thaws zijn jongsten naar hot hof
van denzelfden koning to zenden, nu deze zoo ontstemd
was over hot beroep van V or st ins, den Sociniaan, tot
opvolger van Ar mini u s to Leiden . Wi lie m kon zjn
pleitbezorger zijn . Dat hij dit werkelijk geweest is, then hij
in hot voorjaar van 1611 hot Kanaai overstak, weten
wij door Car et on . In December 1618 kwamen beide
zonen van Oldenbarneveit met hun zwager Reinier
van Bred erode den Engelschen gezant vragen, of
hij een woord ten gunste van hun vader wiide spreken,
als de Staten-Generaal de buiteniandsche gezanten raadpleegden over diens beleid, op grond dat deze Zijne Majesteit
nooit een ondienst had gedaan . Then daarbij hot gesprek
viol op hot beroep van V o r st i u s, heninn erde Will em
or aan, hoe hij bij J a c o b u s zijne opwachting to Royston
had gemaakt, juist op hot tijdstip dat de Staten van 1301land zich voornam en hot beroep to schorsen en V o r st i u s
naar Gouda to zenden, waarover de koning verklaarde zeer
voldaan to zijn . Dat ook Will e m tot ridder wend yenlieven, was merle een bewijs van J a c ob u s' tevredenheid .
Reeds v66r hij naar Engeland gin g had Will em eene
loopbaan gekozen. Voor eene staatkundige betrekking
toonde hij niet de minste neiging, eene aanstelling bij hot
leger was moor overeenkomstig ziju aanleg en karakter .
Tilt den brief van zijn vader blijkt, dat hij dienaangaande reeds zijn wensch had uitgesproken . Wel was er
voor hot oogenblik vrede, maar dat na hot einde van hot
Bestand do stnijd zou worden vennieuwd, daanaan twijfelde wel
niemand . Bovendien bestond en uitzicht, dat de verwikkelingen
in hot Gulik-Kleefsche hot staatsche leger weder actief zouden
doen optreden . Hij nam dienst bij de ruitenij als cornet van de
compagnie van den hoer v a n M a r q u e t t e, en weldra bond
zich eene gelegenheid tot bevordering aan . Door den dood
van den drost van Sallandt,
e r h a r d v an Warm e 10,
was hot nitmeesterschap in Ovenijsel opengevallen, waarop
F re d en i k Hen d r i k, al s generaal den cavallerie, Will em
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Jar. Johan Clant . Olden barnevelt begreep ook van
zijn kant zijn zoon bij de regeering van Kampen to molten
aanbevelen, zich daarbij beroepende op de affectie, waarmede
hij de belangen van het gewest in het algemeen en van
de stad in het bij zonder gedurende vele jaren had helpers
behartigen . Eene gunstige beschikking zou hij als een
bij zonder bewij s vann vriendschap besch ouwen en, voegde hij
er bij, „mijn zoon zal zich ongetwijfeld tot contentement
van de lantschap en van u gedragen naar behooren ." Het
succes van deze aanbeveling bleef niet nit. Hoewel er drie
sollicitanten waren, waaronder de luitenant van de compagnie, die alle aanspraak had op bevordering, en men
gewoon was altijd landzaten van gelijke verdiensten boven
uitheemsch.en to stellen, Werd Will e m v a n Old e n barn e v e 1 t toch in de vergadering van ridderschap en steden
to Zwolle den 30sten Mei met het ritmeesterschap begunstigd,
voor welk bewijs van toegenegenheid de Advocaat niet
naliet de regeering van Kampen in warme bewoordingen
dank to zeggen . Er is wel-is-waar inn den Raad van State
eene stem opgegaan om deze commissie niet goed to keuren,
aangezien de Staten. Generaal besloten hadden tijden.s het
Bestand geene bevorderingen tot ritmeesters meer to depescheren zonder hu .nne expresse resolutie ; maar het blijkt
niet, dat de gewesten dit besluit hadden overgenomen .
Toen de Taster in 1618 den teugel vierde, Werd Old e nb a r n e v e l t over deze zaak hard gevallen in zeker schotschrift, dat weder aan de scherpe pen van A e r s s e n is
toegeschreven . Het heette daarin, dat alle provincien hadden
aangenomenn de ritmeesterscha,ppen to laten versterven en
de luiten.ants aan het hoofd der compagn.ien to stellen., ten
ein .d e het land vann de tractementen to ontlasten . Alle
provincien zouden zich hieraan gehouden hebben, totdat
O 1 d e n b a r n e v e 1 t de resolutie brak door zijn zoon in
Overij sel to doers benoemen, jets wat hij in Holland niet
g edaan had kunn.en krij gen ; zij v olgden daarop dit voorbeeld na, hetgeen de Republiek op eenige duizenden to
staan kwam.. Ware deze voorstelling juist, moet het dan
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Advocaat niet werd aangeroerd P De Raad van State heeft
geen bezwaar gemaakt eene commissie van Overijsel op de
acte van den Prins to parapheeren, waarop Will em den
eed heeft gedaan . Van 1612 tot 1614 komt zijn naam als
ritmeester op de staten van oorlog voor en voerde hij, zoo
zijne compagnie voltallig was, bevel over honderd kurassiers .
In dit laatste jaar stood hij voor Rees, toen in September
aldaar de monstering plaats had . De veldtocht werd
besloten met het tractaat van Xanten, waarna Will em
zlch door Jhr. B irk van Rut en bore h lief vervangen,
die in 1619 zijn opvolger werd .
Hoe Willem van Oldenbarnevelt zich in deze
j aren gedragen heeft, is eene vraag die niet onbesproken
mag blijven, na de schandelijke praatjes, die daarover
de ronde deden, toen de zoo van 's Lands Advoeaat
ten ondergang neigde . In de vuilaardige pamfietten,
naar het schijnt uit
ne pen gevloeid, die bedoelden
hem van zijn voetstuk to halen, werden zijue beide zonen
,,gedebaucheerde fielen" gescholden, die in hunne brooddronkenheid zich aan het in smijten van glazen en allerlei
moedwil hadden schuldig gemaakt. Het ging zeker niet
aan beide broeders over
n kam to scheren, want ik meen
to mogen betwijfelen of aan Rein i e r zulk eene levenswjze
kan worden ten laste gelegd . Hij was gehuwd, gelukkig
zoo ver wij weten ; zijne echt werd gezegend met een drietal
kinderen ; en zoo er al iets aan is van den smet, die aan
eene der beide schoondochters van den Advocaat werd
aangewreven, als zoude zij ,,in absentie van Karen man
met verseheiden personen familiaar hebben geconverseerd" :
van Ann a We yt s e n kan dit wel niet gelden. Maar
Will em was van eene gansch andere natuur dan zijn
broeder . Bezaten wij van hem een portret, zoo goed en
betrouwbaar als van Re in i e r, misschien zouden wij in
zijne gelaatstrekken iets kunnen lezen . Zijn zwager V an
d e r M y l e heeft hem verdedigd met to zeggen, dat het
moeilijk zou zijn van die ongebonden levenswijze bewijzen
bij to brengen . En al ware het zoo : hadden die lasteraars
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Mocht men hot daarbij de ouders wijten, indien zij door
goede instruction hun best hadden gedaan one hot to voorkomen P - Men zal toogeven dat dit pleidooi nog al zwak is .
Na hetgeen wij van A e r s s e n en van zijn eigen wader
vernamen, lijdt hot bovendien geen twijfel of Will em
heeft eon tamelijk losbandig leven geleid . On der officioren
en jongelieden . van zijn stand in Den Haag viol op moraliteit niet to roemen ; W t e n b o gao r t heeft zich daarover
meermalen beklaagd . Wij hebben ten overvloede hot getuigenis van W ilie m zolven, want j aren later schreof hij
aan H, do U r o o t, met eon weomoedigen terugblik op
zjn vroeger lever : ,,Tk hob moor mijn tijd versieten in
wellusten als om eenige deugden to leeron, waar van hot
leedwezen do eenige remedie voor mij is ; dock dat komt in
wereldsche taken to laat ."
Op 24 April 1616 word do ondertrouw gesloten tusschen
Willem van Oldenbarnevelt en Walburg van
Mar nix . Hot is riot onwaarschijnlijk dat dit huwelijk
voornameiijk door toedoen der ouders tot stand kwam, in
do hoop hun zoon daardoor tot cone betere levonswijze to
bran gen. Zij zolven waron er aithans hoog mode ingonomen, , dat hun j ongste voor hot eeht-altaar zou treden
met do oenigo erfdochter van den hear v a n St . A 1 d e g o n d o,
,,don grooten dionaar en geeffectionnoerdon voor do goode
zaak van don Prins van Oranje", gelijk 01 do n b a r n e v e 1 t
later in zijno Remonstrantio deed opmerken . Maar 1k
betwijfel of do wodorzijdsche genegonhoid daarbij wel eon
punt van ernstigo ovorwoging is geweost . Hot huwolijk,
in Mci in Zealand voltrokkon, bleef kinderloos, en nit allos
wet wij van W ill o m weten, komt hot mij voor dat do
verhouding tusschen beido echtgenooton niet zees innig is
geweest . Hot is mogelijk dat Wa lb u r g hem na do
samenzwering riot of althans niot dadelijk in zijne ballingschap volgde, wet aan afschuw over den misdeed is toes eschreven, doch ik geloof riot dat zij hem daarna belasterd
heeft . Zes j aren later schreef bij zeif nog aan Do U r o o t :
,,Ik wind hot wel bij mijne vrouw, die mijne gebroken over
O.]LIV2
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goad zoude kunnen doen, dan mij tag enwoordig wel gesehied ."
Oldenbarnevelt gaf aan Willem bij zijn huwelijkeen
jaarrente nit zijne goederen van tweeduizend gulden, hem
daarbij tevens hat recht verleenende om zich hear v a n
St out en burg to noemen, met welke heerlijkheid hijzelf
zich door de Staten van Utrecht had doen beleenen . Met
hat inkomen dat Will em zal hebben getrokken uit de
goederen, die zijne gemalin ten huwelijk had medegebracht,
en wat hij overigens genoot, was hij zeker in staat overeenkomstig ziju stand to levee . Hij zal gedurende daze periode
van ziju verblijf in Den Haag ruimschoots gelegenheid
gehad hebben om met allerlei mannen van aanzien en
beteekenis in nadere aanraking to komen . De vriendschap
met H . d e
r o ot dagteekent zeker van dezen tijd . Met
F red e r i k H end r i k had hij meer dan een vertrouwelijk
onderhoud . Bij de toenemende oppositie tegen hat gouvernement van den Advocaat waren er intussehen niet weinigen,
die hat met leede oogen aanzagen, dat daze zijne zonen
telkens op den voorgrond schoof . R e i n i e r, thans hear
van den Tempel, bezorgde hij hat houtvesterschap, eene
van do voornaamste bedieningen van Holland . Voor
Willem had hij, zooals A e r s s e n ons wil doen gelooven,
van den ouden M a r c e 1 is B a x, die onherstelbaar ziek
lag, hat gouverneurschap over Bergen-op-Zoom gekocht,
en de resignatie verkregen hebbende, de rectificatie van
den Raad van State daarop teweeggebracht, waarop de
Pries er zich kwalijk tegen verzetten kon . Niet weinige
provincien en kloeke dienaars van den staat hadden zich
daarover geergerd, dock den Advocaat was hat om hat
even hoe hij hat kreeg . Hoe geheel anders is de voorstelling van D e G r o o t als hij in zijne ,,Verantwoordingh"
schrijft : ,,De Prins vereerde zijn tweeden. zoos met hat
gouvernement van Bergen-op-Zoom, zelfs nadat de kerkeljke difFerenten op hat hoogst waren gekomen, hetwelk ik
niet gelooven kan dat Z . Ex . zou hebben willen doen,
indien hij een kwaad gevoelen 'had gehad van des Advocaats
getrouwheicl aan hat land" . Ingevolge zijne aanstelling
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Staten-Generaal, bij besluit van 18 October 1617, zal hij
zich to Bergen-op-Zoom gevestigd hebben, wear hij bleef
totdat het dreigend onweder over het hoofd zijns waders
losbrak .
De droeve gebeurtenissen van de j aren 1618 en 1619
zijn to bekend one er her bij stil to staan. De verzoekschriften, die W ill e m met zijne moeder, broeders en zusters, na de gevangenneming van zijn vader op 28 Augustus,
indiende bij de Staten-Generaal en de Staten van Holland,
bleven zonder gevoig . Het bezoek bij Ma u r its met
R e i n i e r werkte merle niets uit . Zij beriepen er zich op,
dat hun vader bij de hangende kerkelijke geschillen altijd
voor tolerantie geijverd had, maar M a u r its wees er op,
dat hun vader beter gedaan zou hebben, als hij den read
van de Staten-Generaal gevolgd had, door zich niet in to
laten met de godsdiensttwisten ; den zou hij het land veel
beroering bespaard hebben . Wij zagen reeds hoe w ill e m
bij C a r 1 e to n eene poging had gedaan om den Engelschen
koning gunstig to stemmen door eene herinnering aan het
verleden . ilet antwoord van den gezant was niet bemoedigend . De koning was ontstemd over de hooding van de
Staten van Holland, van welke zijn vader de leider was
geweest . V o r st i u s had men wel nit Leiden geweerd,
maar hem vrijheid gelaten om to schrijven en in zijne
boeken zelfs J a c o b u s to beleedigen . Voor de klachten
van zijn gezant was men doof gebleven ; voor de verschijning
van de ,,Weechschael", dat schandelijk pamfiet, was hem
geen voldoening gegeven . Hij, C a r 1 e t o n, wilde niemand
beschuldigen, maar had ook geen lust om voor iemand
tusschenbeiden to komen . Als de Staten-Generaal zijn
oordeel vroegen over de gevangenen zou hij het stilzwijgen
bewaren . Met dit bescheid konden de zonen henengaan .
De procedure had intusschen hear loop genomen . Toen
het vonnis in lei geveld was, hadden vrouw en kinderen
verlangd nog eens tot den veroordeelde to worden toegelaten om afscheid to nemen . Men had Olden b a r n e v e 1 t
wel gevraagd of hIj begeerde de zijnen nog to zien, zonder
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echter van himn verlangen een woord to reppen ; zijn antwoord was daarom, dat hij het uiet wenschelij k achtte, om
geen nieuwe alteratie to waken . De laatste handdruk van
zijn vader was Will e m dus geweigerd . Pit alles moet
men weten em to begrijpen, hoe in het verbitterd gemoed
van den jongen man de zucht tot wrack kon opkomen, dies
hem eindelijk geheel beheerschte .
Pooh er was meer . Bij monde van den predikant
W a 1 a e u s, die den veroordeelde in zijne laatste uren bijstond, had Maurits can Oldenbarnevelt beloofd, dat
hij voor zijne zonen zorgen zou . Pat Woord heeft de Prins
niet gestand gedaan, integendeel : de wrok tegen den vader
hebben ook zijne onsehuldige kinderen moeten ontgelden .
Met de verbeurdverklaring van de vaderlij ke goederen
hielden de inkomsten op, die zij daaruit trokken, en alsof
dit voor hunne vernedering nor; niet genoeg ware, werden
hun ook de betrekkingen ontnomen, die zij tot hiertoe
bekleedden. Will e m was op het bericht dat zijn, vader
in hechtenis was genomen naar Den Haag gesneld . Gedurende zijne afwezigheid had Man r its Jhr . Louis d e 1 a
K e t h u lie, heer van R ij hove, in zijne plaats gesteld
dock C a r 1 e t o n zal wel goed ingelicht zijn geweest, toen
hij een maaud to voren (24 Nov .) reeds can N a u n t o n
schreef, dat er besloten was Will e m het gouvernement
van Bergen-op-Zoomm to ontnemen . Twee maanden na de
terechtstelling van den grijzen staatsman werd de heer
v a n B ij h o v e werkelijk benoemd. Op even wederrechtelijke wijze verloor R e i n i e r het houtvesterschap . Had.
Will e m zich misschien nog g evleid met de hoop out
straks, bij het einde van het Bestand, in het gewoel van
den krijg zijn leed to kunnen verzetten : terzelfder tijd werd
hij ook in zijne militaire loopbaan gestuit. In de staten
vergadering van Overijsel woei de wind thans nit een
anderen hoek. Men informeerde bij de afgevaardigden in
Den Haag of het gerucht waarheid sprak, dat Will e m
van zijn gouvernement over Bergen-op-Zoom was gedeporteerd, in welk geval men bij de Staten-Generaal op de
bevorderin.g van zijn luitenant But e n b o r c h wilds aan-
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aan Will e m voor het laatst de bezoldiging voor zijne
compagnie uithetaald, waarop de benoeming van zijn luitenant tot ritmeester weidra volgde . Zoo moest hij ook nog
de 250 gulden, die hij per heerenmaand genoten had, derven .
Had G e r a r d B r a n d t geen reden om to schrijven : ,,Dus
heeft men de zonen, zonder iets tegen hen in to brengen
den hunne of komst, des vaders straf deelachtig gemaakt,
tegen den inhoud van de goddelijke uitspraak : de zoon zal
niet dragen de ongerechtigheden des vaders ."
Zoo werd het Willem van Oldenbarnevelt onmogelijk gemaakt om op den ouden voet to blijven leven,
en het was een schrale troost, dat hij dit lot met zijn broeder
en zijne zwagers deelde, welke laatste uit de ridderschap
waren genet . D e G r o ot zuchtte in den kerker . Onder
de voormalige vrienden van zijn vader zal menigeen het
voorzichtiger hebben geacht zich op een afstand to houden ;
de Fransche gezant D u M a u r i e r behoorde missehien tot
de weinigen, die zich aan hem gelegen lieten liggen . Zij
die thans op het kussen zaten keerden hem natuurlijk den
rug toe, terwiji ieder die vooruit wilde komen zich wel zal
gewacht hebben zijne vriendschap to zoeken . Wij begrijpen
net hoeveel weerzin hij dit alles droeg ; het lag niet in
zijn aard om to buigen under het juk, dat hem op de
schouders werd gelegd, of om de tegenpartij de voldoening
to schenken, dat hij zich dit alles aantrok . Het ken wel
wear zijn wet C a r 1 e t o n over hem aan J a c o b u s schreef
(14 Juni 1620), namelijk dat hij het eenige paard, hetwelk
hem van zijn ritmeesterschap was overgebleven, had verwed
tegen eene kleine geldsom, dat 's konings dochter en hear
gemaal niet alleen uit hun koningrijk Boheme, maar ook
nit de Pelts verjaagd zouden zijn voor het einde des j aars .
Ma u r its zou, toen hij dit hoorde, gezegd hebben zijn
beste paard to verwedden, dat deze ongeluksprofeet gehangen zou worden . Of W ill e m zich met zijne moeder
en zijue vrouw op het kasteel Stoutenburg teruggetrokken
heeft, is mij niet gebleken . Maar zoo hij het deed, den
was het zeker niet om den loop der dingen lijdelijk of to
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wachten . De toestand waarin hij verkeerde werd hem hoe
langer zoo ondragelijker . Het ontbrak hem ten eenemale
aan zedelijke kracht om zijne hartstochten to beheerschen
en zich tegen hat lead dat hem kwelde in to zetten . Ziju
gekrenkt eergevoel list hem gees rust . Hij maakte zich
zelven diets, dat zijne grieves samenhingen met hat we1
zjn der Bepubliek, en zoo begon hij op middelen to zinnen
oro sane tegen-omwenteling to bewerken . De gevallem
staatslieden moesten wader opgericht, de verdrevene her
steld, de Loevesteinsche gevangenen ontslagen worden . Een
pear j aren lisp hij met dit denkbeeld rond . Hij trachtte
er den gewezen predikant van Leiden, B e r n a r d u s Dwinglo,
voor in den arm to semen, die hat hem ten sterkste ont
ned . Hij wilds in Rotterdam een opstand bewerken, waarin
lieden betrokken warden, die eenlang in de samenzwening
ease rol zouden spelen, maar dit voornemen bleak niet de
minste kans van slagen to hebben . Het stood ten laatste
bij hem vast dat Ma u r its moest worden nit den we e;
geruimd ; op den Prins wilds hij den flood zijns vaders, de
beleediging zijne moeder aangedaan, de ellende zijner verwanten en zijne persoonlijke verongeiijking wreken . Zoo
nijpte hat plan van de euveldaad, waarvan hat geheele verloop ons in ells bijzonderheclen bekend is . Zijne moeder,
zijne vrouw, zijne meest vertrouwde vrienden heeft hij er
onkundig van gehouden ; zoo iemand, den zou de eerste alleen
in staat geweest zijn hem tot andere gedachten to brengen .
„Indian de zones, van Oldenbarnevelt", schreef Du Manr i e r aan D e G r o ot, ,,die zich in zulk een afgrond gestort
hebben, to rade wares gegaan met lieden, die vol deernis
wares over hun ellendig lot, zij zouden niet zulk een
schipbreuk geleden hebben en lijdzaam hater tijden hebbeu
afgewacht. Met die to willen verhaasten, hebben zij zicli
hat verderf op den hals gehaald ." Zijn broader alleen nam
Will em in hat geheim, en daze zwichtte helaas voor zijne
overreding, waardoor hij hat slachtoffer wend van het
snoods opzet. Zoodra hij kennis kreeg van de ontdekking,
waarschuwde hij Rein i e r en maakte zich uit de voeten .
Na zich met zijn neef Adriaan van den Dussen eenige

dagen to Hotterdam schuil gehouden to hebben, gelukte
het beiden een schipper voor duizend gulden bereid to
vinden hen heimelijk near Wezel to voeren . Bij hat Toihuis
scheelde hat weinig of zij waren gevat, doordat zijn knecht
herkend ward door soldaten, die to Bergen-op-Zoom in bezetting hadden gelegen . Doch zij lieten zich ijlings dc
WaaI overzetten, stapten op Kleefschen bodem ears land,
reisden near Goch en van dear near Brussel . W ill e in
had het vaderand en zijne naaste betrekkingen voor altijd
vaarwel gezegd .
Te Brussel was hij veilig, de Aartshertogin Is a b e 11 a
bleak terstond bereid hem in bescherming to nemen. De
Staten vroegen wel zijne uitlevering, maar daze ward geweigerd, tot voldoening van w t e n b o g a e r t ; men zou
immers W ill e m hat lot van zijn broader hebben doers
ondergaan, en hoe scherp de voormalige hofprediker de
samenzwering ook veroordeelde, huiverde hij toch bij do
gedachte, hat geheele huffs van den achtenswaardigen staatsman to zien rulneeren . W ill e m is maar kort in Brussel
gebleven ; volgens G . B r a n d t zou hij eene rein door
Guyenne, Languedoc en Provence near Italie hebben gedaan . Zeker is, dat hij op 2 April 1623 to Angers was,
want op dien dag schreef hij aldaar een blad in hat Album
van E v e r h a r d Averkamp, broader van den schilder
H end r i k, die hij beiden vroeger in Overijsel zal hebben
leeren kennen, met de woorden : ,,Superanda omnis fortune
ferendo" (elke ramp komt men door lijdzaamheid to hovers) .
1k vermoed dat hat hoofddoel van daze reis was, eon bezoek aan zijn vriend
0 U r o ot to Parijs to brengen . Met
dezen stood hij reeds sedert een pear j aren. in geregelde
briefwisseling . Toen de Staten van Holland er in 1622
achter waren gekomen, dat D e U r o o t in hat land zijne
, .Verantwoordingh" tar parse had gelegd, doordat men
brieven in handers had gekregen, waarvan do j ongste zoon
van den oud-burgemeester C o r n e 1 is H o o ft do bezorging
op zich had genomen, was daarbij ook eon schrjven aan
,,Monsieur de S t out cub u r g h" met cijferschrift gevonden,
waarover Will em d e U root den l8en Juli in verhoor ward

g enomen . Behalve de brief zeif, die gelukkig bij de processtukken bewaard bleef, licht D e G r o o t ons in een anderen,
na de ontdekking der samenzwering aan zijn brooder gericht,
nog nader omtrent den aard deter correspon .dentie in .
,,Met St o u ten burg", schreef hij, ,,stond ik in briefwisseling, omdat ik den verongelijkten zoon van den grooten
man mijne huip niet weigeren kon, n om bet j aargeld
to ontvangen, dat hem bier was toegezegd, en om goederen to lossen, die in bet gebied van de Aartshertogin gelegen ziju . Het gaat mij aan bet hart, dat ik in beide
zaken hem niet voor bon geweest, missehien zou de goede
uitslag hem van zulk een overijiden stag hebben terug.gehouden . Uit zjue laatste brieven aan mij blijkt duidelijk,
hoe ik hem steeds den read hob gegeven of om in Frankrijk
to komen, of om near Duitschland to gaan . In dien hij
dien wenk in een van beide opzichten gevolgd had, zou
hij tot doze dead niet gekomen ziju ." Will em van
01 d e n b a r n e v e 1 t moot behoefte gevoeld hebben om zijn
schuld to belijden voor den man, wiens trouwen vriendenraad hij zoo roekeloos in den wind had geslagen . P e
G r o ot was door bet gebeurde pijnlijk getroffen . Do verkiaring des konings waarbij doze hem in sauvegarde nam,
gegeven near aanleiding van bet plakkaat tegen do ,,Verantwoordingh", durfde hij zelfs niet openbaar maken, omdat
daaruit kon worden afgeleid, dat zijn kwaad geweten hem
die bescherming had doen vragen . Uit zijne andere brieven
weten wij, hoe hij voor zijne vrienden to Parijs en elders
zijne droefheid or over uitsprak en met welk eene spanning
hij den loop van bet rechtsgeding volgde . Goon enkele
regel schrift licht ons in over de wijze, waarop hij Will em
zelven over zijn misdrijf zal hebben onderhouden ; maar
zou bet niet to vergeven zijn indien, hot gevoel van mode1jden met den ongelukkigen zoon sterker in hem had gesproken dam de verontwaardiging over dat snood ontwerp,
terwijl zijn hart nog bloedde bij de gedachte aan hot
moordschavot van den wader, waarop nu ook ziju oudste
zoon was terechtgesteld P ILaat bet zich niet begrijpen, dat
do felle heat der tegenpartij, do ijskoude ongevoeligheid
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voor de smart eener moeder, de hardheid van den Pries
hem juist tot mededoogen stemde? Zooveel is zeker, dat
De 0-root W i l l e m niet van zich gestooten, maar de
briefwisseling met hem tot zijn dood onderhouden heeft .
Deze briefwisseling met den voormaligen Pt ensionaris
van Rotterdam is voor het laatste tiental j aren van
W ill e m' s levee onze eenige bron . De brieven, die hij
aan zijue bloedverwanten en enkele vrienden in het vaderland heimelljk heeft gerieht, zijn met alle die hij ontvangen
heeft verloren gegaan, maar aan D e 0- r o ot hebben wij
het to danken, dat er aithans 57 van Will e m bewaard
zijn gebleven. Beiden stelden in elkanders mededeeling en,
besehouwingen en vertrouwelijke ontboezemingen even
groot belang gedurende de twee laatste jaren sehreven zij
elkander sours wekelijks . D e U r o o t was in het oog van
Will e in niet alleen ,,een groot licht", maar hij beschouwde
hem als zijn trouwsten vriend, aan wien hij zich innig
verplicht gevoelde . ,,Mijne affectie voor u onder woorden
to biengen, zou maar papier bederven zijn ; mijn goede wil
zal nooit verilauwen" . ,,Spaar mij niet, als ik u dienen
kan, want ik wensch met eene of andere daad mijne genegenheid to toonen ." Zulke zinsneden treft men telkens
in zijne brieven aan . Hij j uicht het toe dat P e U r o o t
volstandig weigert een verzoek tot de Staten to richten
om terug to keeren, dock als de raadpensionaris P u yak
gestorven is moet hij het uitspreken : ,,Gave God dat de
regenten u zijne plaats aanboden, zoo het u aangenaam
is" . De 0-root was zijnerzijds Oldenbarnevelt zeer
verplicht voor diens uitvoerige berichten omtrent alles wat
er omging in de Zuidelijke Nederlanden, en wat deze nit Den
Haag en van elders, o .a. van den resident F o p p e v a n
A it z e ma to Hamburg, vernam . Will e m moist hem afschrift to bezorgen eener beschrijving van den veldtocht
van graaf H en d r i k van den Berg in 1629, opgesteld
door iemand die er aan had deelgenomen ; hij lichtte hem
in over diens lateren afval en justi .ficatie en hield hem op
de hoogte van de vredesonderhandelingen, die in 1632 to
Brussel en in Den Haag plaats hadden . Daarbij bewees
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Frankrijk kwamen, of M a r I a v a n B e I g e r s b e r c h eene
tocht near het vaderland deed . Met eene groet aan hear
en de kinderen besloot Will em gewoonlijk zijn schrijven .
Hoe blijde was hij hear in Mel 1627 to Brussel weder d&
hand to mogen drukken! De j ongelieden, die ouder hear
geleide terugkeerden, konden in- eene herberg slapen, maar
zij moest met hare dochter C o r n e 1 i a en zuster S ii s a n n a
bij hem log eeren . Mocht hij D e G r o o t zeif nog eens bij
zich zien! Toen deze het in 1631 gewaagd had terug to
keeren, maar in het volgend voorjaar, bitter teleurgesteld,
het vaderland voor goed vaarwel moest zeggen, rijpte in
W ill e m het plan om hem to bewegen near Brussel to
komen . Doch hierover spreek ik aan het einde en vat nu
den dread van v ill e m' s levensgeschiedenis wear op .
In hot najaar van 1623 schijnt hij van zijne refs terug gekeerd to zijn, om zich voor goed to Brussel to vestigen
met zekeren M e u s n I e r, een metgezel aan wien hij zeer
gehecht was . Toen aan dezen de taken van hrankrijk
werden opgedragen, na het vertrek van den gezant B a u g y
en vdor de komst van Botru, waarvoor hem 1200 gulden
werden betaald, schreef hij aan D e U r o ot (Sept . 1629) :
,,Ik heb deze vocatie toegelaten met consent van Is a b e 11 a,
en 1k zou blijde ziju als doze kleine beginselen hem tot
eene continuele conditie konden brengen, dear er weinig
kans op is dat 1k hem zoolang 1k leef voor zijne langdurige trouwe diensten zal kunnen beloonen" . W ill e m
stood flu voor de vraag wet hij zou aanvangen . Bet vaderland had hem uitgeworpen. Zijne goederen had hij door
felonie verspeeld . Do ambachtsheerlijkheid Cralinger-polder
schonk M a u r I ts bij testament aan zijn natuurlijken zoon
w i 11 e m v an N as san . Do heerlijkheid Stoutenburg, die
hij wel nooit verheven, maar waarvan hij toch krachtens
den hem verleenden titel zeker do voordeelen genoten
had, werd aan A d r I a n a, de dochter van zijn zwager
Beinoud van Brederode, in leon gegeven . Doch men
hoopte in do Znidelijke Nederlanden weldra partij van hem
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hebben gesehonken, dat volgens D e U r o o t honderd sehilden per maand bedroeg . Hij leefde aithans to Brussel als
ears edeiman en hield er koets en paarden op na, zooals
Maria van IReigersberch in den zomer van 1624 to
Antwerpen vernam . V a n d e r ID u s s en, merle eon der
samenzweerders, dien zij aidaar ontmoette, had zich to
Brussel nog weelderiger ingericht . ,,Deze lieden kunnen
het beter doers dan wij," schreef zij verdrietig aan haar
man . Met dat al zou zij met 01 d en b a r n e v e it niet
hebben wilien ruilen . Evenais P e U r o ot, had doze al zijn
hoop gevestigd op eene omkeering in den staat, wanneer
F r e d e r i k H en d r i k stadhouder zou zijn, maar hij moest
ervaren dat er voor hem niet hot minste uitzicht bestond
op pardon en Iandwinning. „flier zou ik wel jets goods
kunnen krijgen", schreef hij in 1626 aan P e U r o ot,
,,maar ik zou er mij near moeten voegen en ons vaderland
hard moeten vailen. 1k ken niet verwachten j onger to
worden" - hij was toen zes-en-dertig jaar - ,,en mijn
lust is altijd de krijgsdienst geweest, die in den ouderdom
moeilijk vale ; evil ik in dit opzicht jets beteekenen om
later rust to nemen, dan zal ik hot nu moeton doers. . Aan
den eenen kant komt mij de werkzaam .heid van mien.
zaligen wader voor den geest, wiens voetstappen ik ten
dienste van miju land van verre gaarne drukken zou ; dock
men verhindert mij daze mijne neiging to volgen . 1k leg
aan den eenen kant in de weegschaal wat ik aan miju
vaderland, niet aan die hot regeeren, verschuldigd bon, en
de guest, die mj bier wordt bewezen, en sta in twijfel
wet hot oirbaarst is ." Maar hij blijft besluiteloos, do gehechthoid aan zijn geboortegrond is hem to machtig . Als
F r e do r i k
0 n d r i k 's Hertogenbosch heeft veroverd,
flikkert bet vlammetje der hoop wader op. ,,Wij zullen flu
zion", zegt hij tot Do U r o ot, ,,wat do Prins met do
autoriteit, die hij behoorde gewonnen to hebbon, voor do
onschuldigen, voornamelijk voor u en voor mij, doers zal .
Al zijno action toonon, dat hij wel weet hoe men de
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wereld moot bedriegen ; God gave dat hij wat sinceerder
handelde met zijne oude vrienden en dienaars" . Zooals men
ziet, was hij over den Prins, met wien hij vroeger zeer
gemeenzaam schijnt geweest to zijn, thans niet best to
spreken ; hij verweet hem zijne ,,slaphartigheid", hetgeen
anderen voorzichtigheid geliefden to noomen ; ,,hetgeen ik
voor den Prins gevoel", schreef hij, ,,zou door do mijnen
voor erimen gehouden worden, want men kan van . dies
Maar al had hij zich in
man niets dan goods zion".
F r e d e r i k He n d r i k bedrogen wat zijn persoon betrof,
dit maakte hem niet blind voor liens verdiensten . Hij
achtte hem hoog als veldheer en vreesde alleen dat hij bij
belegeringen zooals van Rijnberk zich to weinig ontzag .
Eon, kogel kon hem evengoed treffen als ieder ander, en
zijn dood zou een groot verlies zijn voor den staat en een
schromelijke wanorde veroorzaken . Toes de krijgskans
zich keercie ten gunste van de Hepubliek en or sprake was
van een Bestand, kwam do gedachte bij hem op om zich
als onderhandelaar beschikbaar to stellon . Hij raadpleegde
D e G r o o t over de beste wijze om hot verzoek daartoe to
does . ,,Ik goof er weinig om of hot wordt afgeslagen",
schreef hij, ,,als ik maar op goeden grond kan doers verzoeken" . Doch voor zulk een verzook zullen wel geen termen gevonden zijn .
Wilde hij bij de Aartshertogin, of bij den Keizer, gelijk
Do G r o ot hem geraden had, in dienst treden, dan moest
hij hot katholicisme omhelzen . Hij word daartoe van alle
zijden aangezocht, inzonderheid door zekeren Philip p u s
gardiaan van hot Oapucijner-klooster to Brussel, die zich
zijn ,,souderlinghon vriendt" noemde . D o G r o ot heeft
zijn best gedaan om hem hiervan terug to houden . Al
misses wij zijne brieven aan Oldenbarnevelt, tochwetenwij
nit andere welke argumenten hij or tegen aanvoerde . Lang
heeft v i 11 em geaarzeld ; nog in 1629 zegt hij : ,,ik vind
dat hot uitblijven uit do kerk mij bij voles gehaat maakt,
doch wel beschouwd is lit do minste reden die zij hebben,
do ware is dat ik onbekwaam ben tot eenige dingen." In
eon anderen brief nit denzelfden tijd lees ik echter : ,,Als
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de Roomsch-Katholieken begeeren dat men zal gelooven,
dat de pauselijke stoel niet dwalen ken, valt mij dit zoo
vreemd niet, daar die van de synode van Dordrecht van
hetzelfde gevoelen zijn . En ik meen dat de Remonstrantsche
predikanten, indien zij het near hun zin hadden, aismede
precies zouden zijn . Gelukkig zijn zij, die al daze partialiteiten voorbijzien en hear best doers om door werkeu
to toonen, dat zij Christenen zijn" . Zoo hij werkeiijk
daarna bet Katholicisme omhelsd heeft, den zal bet wel
geen kerkleer of de hoop op eenige bediening geweest zijn,
die er hem toe gebracht heeft . Na alles wet hij misdreven
had in ziju vroeger levee, ken hij rust hebben gezocht
voor zijne ziel en gemeend hebben hear nergens hater to
kunnen vinden den in den schoot der moederkerk .
Volgens den geschiedschrijver B r a n d t zon 01 d e iib a r n e v e 1 ±, door nood en spijt gedrongen, zich niet alleen
hebben laten overhalen om zijn geloof to verzaken, maar
ook als ritmeester bij het Spaansche leg er de wapenen
gevoerd hebben tegen zijn vaderland . Een antler verhaalt
zelfs dat hem van goeder hand was bericht, hoe S t o u t e n b u r g ears het hoofd van ears regiment cavallerie, onder
een grooten toeloop van yolk, Antwerpen was binnengereden,
voerende een zwarten standaard met een doodshoofd er in .
1k houd dit voor den nagaim der lasterlijke praatjes, die
er bj zijn leven over Old en barn e v e it in de Republiek
verspreid waren . Hij zeif vertelt aan D e G r o o t, hoe in
Holland ward uitgestrooid, dat hij in 1629 voor Amersfoortt
had gecommandeerd en gecorrespondeerd met de burgemeesters, die de stad aan den vijand overgaven . Men zeide
zelfs, dat hij near zijne vrienden in Den HHag gegaan en
op zijn terugtocht near de Veluwe in Utrecht gevangen
genomen was. Wij vernamen reeds uit zijn eigen mood, dat
hij in dat j aar nog ambteloos was . ,,Dat gIj zoo wanhoopt",
schreef hij na hat succes van Den Bosch aan D e G r o o t,
,,daarover ken ik mij niet genoeg verwonderen, omdat de
Pries u aitijd zoo genegen was, hetgeen hijzeif mij dikwijls
heeft betuigd . Maar 1k moat een anderen wag inslaan, en
daarvoor bestaan twee redenen : vooreerst mijne onbekwaam-
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fouten tegen den H .-Geest, this onvergeeflijk schijuen to zijn .
1k neem dit op met patientie en kwel er mij niet over dat
ik geen berouw over die zonde heb, maar ban ten . hoogste
dankbaar dat ik hier mijn pensioen geniet, aangewezen op
een vast kantoor en vermeerderd tot 160 Philips-guldens,
waarmede ik gemakkelijk kan doorspartelen ." Had hij een
rang bij hat lager bekleed, hij zou niet verzuimd hebben
hat bij daze gelegenheid to zeggen . Doch bij heeft Spanje
nooit gediend . Met de brieven voor ons, waarvan de laatste
kort voor zijn flood in December 1633 geschreven is, durf
ik verzekeren, flat hij nooit de wapenen tegen de Bepubliek
heeft opgenomen . Alle zijn ze to Brussel geschreven, ook
als flit niet aan hat einde wordt vermeld . De vroegere
geestdrift voor den krijgsdienst is langzamerhand blijkbaar
bij hem uitgedoofd ; hij haakte near vrede . Tijdens de onderhandelingen van 1632 spreekt hij zich telkens hierover
uit, hat betreurende flat in Zealand een M a n m a e c k e r,
,,die niet verder ziet flan zijn news lang is", tegenwerkte ;
flat Ho s e u s en andere predikanten er tag en bulderden . De
Pries had a] lauweren genoeg behaald en kon er thans
wel made tevreden zijn . Met hat ambtelooze levee was hij
ten laatste verzoend . ,,Hoe geiukkig", zegt hij, ,,zijn zij
die hat minste bewind hebben in daze wergild . 1k dank
God flat hij mij geleerd heeft mij tevreden to stellen met
de minste moeite, mij gevende de gratis van alles to mogen
aanzien zonder groote passie, veal mm ambitie." wear kon
hij beter zijn, dan onder de hoecle der Aartshertogin! Ais
de graaf d e C hat illo n hem verwijt, flat hij de nagedachtenis zijns vaders heeft beleedigd met zich near Prussel to
begeven, schrijft hij aan D e G r o o t : ,,Gij west wel flat
Been andere pleats voor mij open stond wear ik veilig zou zijn,
maar ik laat to zijner (Chat illo us) beoordeeling of hij op ziju
Calvinist de memorie van zijue voorouders niet beleedigd heeft
toen hij Aigues Mortes ontruimde en Montpellier wilds
overgeven ." 1loor Is a b
e11 a koesterde hij de hoogste
achtiug, en hare bekende devotie had een diepen indruk
op hem gemaakt . ,,Ik heb sane goede princes", zegt hij
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aan D e
r o ot, ,,en zoo er ooit heiligen geweest zijn, dan
verdient zij het to zijn, immers zij voigt alies wet van
heiligen gezegd wordt . 1k wilds wel dot gij hear hart
kendet, gij zoudt hear ongetwijfeld liefhebben, dear de
deugd hears gelijken zoekt ." Aangemoedigd door de dankbare stemming in de IRepubliek over den val van Den
Bosch en Wezel, heeft hij een oogenblik in twijfel gestaan
of hij hear huip ook zou vragen om het genot van de
goederen to eriangen, die zijn vader hem had toebedeeld .
Rij geloofde wel dot het zou worden afgesiagen, maar zou
toch gaarne zien wet de Prins voor hem wilds to weeg
breiagen . Ret is niet aan to nemen dot D e G r o o t, wien
bij om raad vroeg, er hem toe aangeuioedigd heeft .
Old e n b a r n e v e it bewoog zich to Brussel to midden
Aran manners, die in stoat en kerk aanzienlijke betrekkingen
bekleedden en hem zeker met de meeste on derscheiding
behandeiden ; toch most hij er zich eenzaam en verlaten
gevoeld hebben . Hij was to zeer Nederlander in merg en
bloed, opgegroeid in een gansch andere staatkundige atmosLeer, om in zulk eene Spaansche en royalistische omg eying
zich to kunnen vinden . Nu en dan verkwikte hem de ontmoeting van een bloedverwant of vriend, moor er was
Been laudgenoot met wien hij vertrouwelijk kon verkeeren .
Doch dear ging een licht voor hem op . D e G r o ot had
Parijs vaarwei gezegd, in de hoop dot hem na tienjarige
hallingschap vergund zou worcien, zijne laatste levensjaren
in Holland to slijten ; dock hij moest ervaren . dot de heat
der tegenpartij hem mt dezelfde bitterheid bleef vervolgen, en mistroostig was hij near Hamburg gegaan . Waarom
zou hij nu niet to Brussel komen, om de Aartshertogin
zijn dienst aan to bieden? Old en barn e v e l t wil hem
daartoe den weg boners en tevens zijne dankbaarheid toonen
voor alles wet D e U r o ot aan hem heeft gedaan . Ret
voorstel wordt door D e 0 r o o t niet onvoorwaardeiijk afgeslagen, moor de overweging of hankelijk gesteid van den
loop der vredesonderhandelingeu . Men vergete niet dot er in
die dagen ook sprake van was, de Zuide]ijke Nederlanden
to constitueeren tot een zelfstandigen stoat . Dit onderwerp
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maakt het hoofdbestanddeel nit van de laatste briefwisselirig .
Als het aan de orde is, worden schuilnamen gebruikt, opdat
er Diets mocht uitiekken, wanneer sours een brief onderschept
wordt . Het verheugt Old e n b a r n e v e it to kunnen meiden,
dat zijn plan algemeen met bijval wordt begroet . De Aartshertogin is er toe genegen, de markies d' A yt on a, vertegenwoorciiger van Spanje, is bereid er de hand toe to
leenen . D e U r o ot heeft maar to zeggen hoeveel tractement hij verlangt . Wenscht hij Diet in dienst to treden
bij Isabella, dan kan hij haar bij den Keizer vertegenwoordigen . Hij heeft slechts to commandeeren en Oldenbarn eve it zal handelen. Hij mag zich Diet laten afleiden
door aanbiedingen nit Denemarken of Zweden, nergens toch
kan hij meer gewaardeerd worden dan hier . Maar D e
U r o ot blijft de zaak in bed enking houden . Old en b a r n ev e it wordt ongeduldig en dringt telkens aan op het nemen
van een besluit . Kon hij maar iemand tot hem zenden our
de zaak to bespreken . Hamburg is zoo ver : zou D e U r o o t
Diet eens near Keulen kunnen reizen P Zonder eene stellige
verkiaring zijnerzijds durft hij geen stag verder gaan . Naarmate de hoop vermindert op een bevredigenden afloop den
onderhandelingen tusschen de Noordelijke en Zuidelijke
Staten, dealt ook de kans op de vervulling van zijn vurigsten wensch. Als hij eindeiijk zeif inziet, dat van een
Bestand wel Diets zal komen, scbrijft hij, zeker Diet zonderk
een pijnlijk gevoel : ,,Hyades (D e U r o ot) kan flu geen
besluit nemen ; het bests zal wel zijn den Keizer of Zweden
bij Frankrijk to dienen . Pleiades (Old en b a r n e v e it) zal
hem dienen, zoolang hij leeft ."
Weinige dagen nadat hij dit schreef trof hem Dog
zwaarder slag : Is a bell a ontsiiep den 30sten November
1633 . ,,Het erode van hare hoogheid was zeer admirabel
geiijk haar leven, met de grootste humiliteit die to imagineeren is". ,,Wij blijven hier in droef held", schrijft hij
verder in zijn laatsten brief aan D e U r o o t (9 Dec .), ,,ook
voor mij . MJ dunkt dat ik in een nieuwe wereid ben ; deze
is de kleinste Diet van de zwarigheden die ik gehad heb .
Doch wet beteekent mijn particulier belang : de gansche
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Christenheid treurt . Zij heeft niet den vrede gezocht en
geklaagd, dat zij geen vrede heeft molten beleven" . Een
treffend getuigenis nit den mood van dew man! Lang
heeft hij hear niet overleefd . Hij klaagde in den laatsten
tijd gedurig over zijne ziekelijkheid en moet in den loop
van 1634 gestorven zjn, want den Eden November van
dat j aar gaven rechtsgeleerden in Holland een advies,
waarbij de heerlijkheid Kralinger- of Stormpolder aan zijne
naaste maagschap werd toegewezen . De dag van zijn dood
staat echter nergens aangeteekend . De zoon, die niet aan
het sterfbed zijner moeder had molten steer, toen zij op
19 heart 1629 de oogen sloot, schijnt ontslapen to zijn,
zonder dat een zijner naaste betrekkingen hem voor het laatst
de hand kon drukken . Als hij niet plotseling bezweken is,
heeft een katholiek geestelijke hem vermoedelijk in zijne
laatste ure bijgestaan . Door zijne landgenooten vergeten,
door velen zelfs gevloekt, door slechts enkelen beweend,
heeft hij in den vreemde zijn graf gevonden . Hij heeft
voor zijn misdrijf zwaarder geboet, den wanneer zijn levensdraad op het schavot ware afgesneden . De vijanden van
zijn wader heeft hij nooit kunnen vergeven, wet zij dew .
en den zijnen hadden aangedaan . Terwiji wij na meer den
cirie eeuwen ors trachten in to denken in de passim, die
toen de harten bewogen, wachten wij ors wel over een
Willem van Olden barnevelt den staf to breken ; wij
betreuren het alleen dat hij this moest ondergaan .

ONZE LEESTAFEL.
De Treurspelen van Aesohylus en S o p h o c l e s vertaald
in do versmaat van hot oorspronkelijke door Dr . L . A. J .
B u r g e r s d ij k . - Na den dood des vertalers uitgegeven
door Dr. L . A. J . Burger sdij k Jr . - Leiden A. W .
S ij tho if.
Kortelijk sleohts, maar daarom met niet minder blijdschap words
op daze pleats Dr. L . A . J . Burgers dij k Jr . gelukgewensoht met
bet zeldzaam voorrecht hem to beurt gevalien, nu bet hem vergund
is zulk een gedenkoffer der pieteit near to leggen aan hot graf
zijns vaders, tevens met zulk eon' schat alien to verrijken die do
Grieksche tragedie lief hebben of verlangen lief to krijgen .
De volledige vertaling van A e s oh yl u s en So p ho ci e s - nitnomende vrucht van de talontvolie arbeidskracht des overledenen
S h a k e sp e a r e -vortolkers - herzien en zoovor noodig aangevuld
door de trouwe zorg van den zoon : niet voor den beer B u re r sd ij k Jr. alleen is dat eene gewiohtige gebeurtenis .
De A e s oh yl u s -vertaling van B u r g e r sd ij k is, voor een deal
dthans, ons alien reeds fang bekend ; in ieder geval west elkeen,
hoe hoog hij dien dichtor stelde . Alleen zij echtor wien bet ooit
gegeven was, hem reien nit Prometheus of Agamemnon in
bet Grieksch to hooren voordragon kunnen beseffen, met hoe groote
praeoisie do geheele vorm van A e soh yl u s' strong gebouwde
verzen zich had afgedrukt in zijnen geest . Met diep ernstigen klank,
net kiemmende cadans, met edele wolluidendheid, ruischten do
geweldige dactylo-troohaeen van zijne lippen, week klaagden do
doohmien, hoogernstig predikten do jamben ; en met zoo suggestievo
maoht goof zijn nooit weigerend geheugen do heerlijke verzon over
u nit, dat gij telkons niouwo schoonheden itoordet in do u toch
'zoo wel bekende rogels . Er is in den Agamemnon een koorzang
dien ik zelfs thane - na moor den vijitien jaron - niot ken iezon,
of door do verzen ruisoht nog do schoone klank dien B u r g o r s d ij ks
stem had, toen hij zo mij voordroog . 1k horlees ze nu in zijne
vertaling :
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hij dien aanroep toe wil staan,
Roep ik dus hem biddend aan ;
Hoe ik alles overweeg,
zijns gelijke vinci ik niet.
Wie inderdaad zich van zorgen bevrijden wil, vindt steeds
Alles ijdel buiten Zeus.
en bij de herlezing verheug 1k mij bijna, dat de vertaler - hier
door de daad ais bij ons gesprek door zijn levendige woorden
met voile overtuiging protesteerde tegen de meening, die ik aldus
ongeveer had geformuleerd : ,,metrische overzetting van Grieksche
koorlyriek legt door de ongeschiktheid onzer moderne accentueerende
cadans voor het quantiteerend rhythme der kiassieke poezie den
vertaler zoo knellende boeien aan dat de welluidendheid van zijn
gedicht to gelijk met de natuurlijkheid zijner dictie verstikt moet
worden in dien dwang" . Ook nu nog handhaaf 1k die meening,
maar bijkans zou 1k aarzelen haar to uiten met een klaagzang voor
mij als dezen uit de Electra van S op ho c 1 e s :
Reedloos is hij, die zijn ouders Werden zij smaadlijk vermoord - ooit vergeten kan!
Maar mijne ziel wordt gelaafd door de kiagende,
Eeuwig baar Itys, haar Itys bejamm'rende,
Angstige bode, de Lente verkondigend.
U ook vereer ik gelijk een godinne rampzalige N io b e,
Die eeuwig in uw rotsgraf
Versmet in tranen .
Zijn de A e s c h y l u s-vertalingen van Burgersdijk ons sedert
1860 meerendeels bekend, nieuw zijn ons zijue overzettingen van
Sophocles, wiens treurspelen hij bij zijn overlijden in 1900 had voltooid op bet laatste gedeelte van den Ajax en den geheelen Philoctetes
na, door Dr. B u r g e r sdij k Jr . aan zijns vaders arbeid toegevoegd
met eene zorg en een talent dien wader waardig .
Diet minder - wellicht nog meer - dan de overzetting van
A e s c h yl u s is de vertaling eener tragedie van So p hoc 1 e s een
werk van voortdurende zelfverloocheniug en tweestrijd . De welgevestigde overtuiging, dat zelfs de meest conscientieuze vertaling
slechts bij benadering den indruk vermag to wekken door het
oorspronkelijke kunstwerk to weeg gebracht, worstelt in den bewerker
steeds met de begeerte om door zijn levendig besef van de schoonheld der tragedie de nagedachtenis des dichters en de schoonheidsbehoefte zijner eigen tijdgenooten to dienen . En het verlangen om
zoo mifl mogelijk den worm to verstoren waarin de Grieksche
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om der eigen taal geweld aan to doen . Zoo dreigt voortdurend
dubbel gevaar . Of de overzetting weerspiegelt bet Grieksche beeld
in eene taal die geen Hollandsehe is, of de Nederlandsehe bewerking verbreekt zoozeer den band met bet origineel, dat zij in hare
vage navolging den ouden Richter eer schade dan eere brengt .
B u r g e r sd ij k is zich die gevaren steeds bewust geweest.
Maar ze trotseerend met een onuitputtelijk geduld heeft hij
bovenal bier tegen gewaakt, dat noon zijn werk sohade zou doen
aan zijne moedertaal . In hoe hooge mate hij daarbij door onverpoosde toewijding er in geslaagd is, de schoonheid van bet oorspronkelijke to naderen, zal voornamelijk ieder onzer die ooit
getraclit heeft, S o p h o c 1 e s' verzen in do eigen taal veer to geven,
door vergelijking beseffen . Somtijds zal zulk eene vergelijking
lokken tot tegenspraak tegen Burger sd ij k's philologische opvatting van den tekst ; wie de Grieksche tragedie kept, weet dat op
dat gebied overeenstemming onbereikbaar is . Niet zelden ook zal
ons daarbij treffen hoe ver iedere vertaling van S o p aol e s' kunst
blijft onder bet origineel . Maar een feit zal ieder deskundig lezer
voortdurend en met dankbaarheid waarnemen : Nergens is de arbeid
van B u r g e r s d ii k stukwerk ; nooit zet bij zich aan zijne moeilijke
en verantwoordelijke task oor hij bet karakter van S o p ho o 1 e s'
tragediehelden heeft doorgrond. Zoo klinkt al de trouwe liefde van
T h e b e' s deerniswaardigen Lijder voor zijne burgers ons tegen in
deze schoone, eenvoudige, zuiver Nederlandsche verzen .
Gij arme kind'ren! Wat gij daar verlangen komt,
1k hoorde 't, maar ik moist bet. Want 1k weet to goed,
Krank zijt gij alien . Doch al zijt gij alien krank,
En zwaar - geen enkel is zoo krank ais 1k.
Want leder uwer ondervindt zijn elgen leed,
wan zich en nieinand anders ; mijne ziel beweent
Itet leed van alien, van de stad, van mij, van u .
En weinig slechts gaat er to loor van de aangrijpende wanhoop
der Grieksche verzen, wanneer B u r g e r sd ij k zijn Oedipus na de
ontdekking en de zelfverminking aldus spreken last :
Neen, tracht mij niet to leereE, dat dit zoo van mij
Niet wel gedaan is, en geef ook geen verd'ren raad.
Want hoe 1k in den Hades ziende de oogen ooit
Hadde opgeheven tot Inijn wader, weet 1k niet,
Hoe tot mijne arme inoeder, evenmin . . . .
De plaatsruimte ontbreekt om door langere aanhalingen to
bewijzen hoe uitnemend B u rg e r sd ii k ook in de vertaling der
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zoo vaak vertaalde Antigone, maar bovenal in de overzetting der
E1ectr is geslaagd, of om aan to toonen hoe in de voltooiing van
zijns vaders arbeid dr . B u r g e r s d ij k Jr . zich van de zware task,
die de pieteit hem oplegde, heeft gekweten . Maar dergeiijke
citaten zijn ook niet noodig . De belangstelling in bet Grieksche
drama is ten onzent gelukkig wel zoo groot, dat velen deze schoone
uitgave zeive zallen koopen en lezen . Mogen bet zoovelen zijn, dat
de firma S ij t h o f f spoedig naast deze kostbare editie eene kieine
,,voiksuitgave" kan stellen .
K. K.
Jan A pol. De gouden poort : Radboud. Epimetheus .
let boek Jazion ; Bussum. 0 . A . J . van D is ho e c k 1903 .
Ho r a t I u s noemde bet een genot to bladeren in de satiren van
L u c iii u s, omdat deze al zijn geheimen, zijn verdrietelijkheden
en zijn succes placht toe to vertrouwen aan zijn boekje ; quo fit,
zegt de dichter, ut omnis, votiva patent veluti descriptor tabella, vita
senis. Jets dergelijks heeft J a n A p o 1 gedaan door aan den
overrij ken bundel, dien hij de gouden poort noemt, eene ,,kieine
aphoristische inleiding" (niet klein en maar voor een deel aphoristisch) to dose voorafgaan, waarin hij zijn eigen gedachte-levee ale
op eene tabella votiva voor de oogen van zijne lezers legt - opdat
zij vo®r bet ingaan van de gouden poort weten wie hue gids zal zijn .
Dit is eene verstandige en bovenal een eerlijke daad . De
openhartige wijze waarop de dichter one bier een bilk gunt in den
woesten chaos van zijn jong kunstenaarsdenken, in bet spei van ziju
fantaseeren over den Eeuwige en zijne schepping, in de weerkaatsing
flu eens van HeracliteIsche, dan van Platonisehe wijsheid in zijnen
geest, zegt one veei beter dan dikwerf herhaalde en moeizame lezing
van zijn dichtwerk kon hebben gedaan, wie hij is en wat hij wil .
Eene vita senis geeft de tabula votiva der inleiding one niet
to zien, maar een chaotischen dichtergeest, in wien alles nog
fermenteert : geicende, half begrepen wijsheid naast eigen inspiratie,
neoplatonisme nevens realisme, scepsis naast geloof ; eenen denker,
die u dwingt op bet zelfde oogenblik van hem de verzekering to
aanvaarden dat ,,in God stof en geest een is" of dat ,,God is de
cenheid, 't heelal de veelheid der getallen," ale waarop hij u predikt :
,,'t verlangen naar God is eene afspiegeiing van Gods verlangen
naar one ." En ale gij dan - niet gedreven door de verwachting
dat deze dichter uw inzicht in bet Godlijke zal verhelderen, maar
door belangstelling in bet dichterieven van A pol zelven - vragend
opziet naar den profeet, omdat gij hem inderdaad niet begrijpt, dan
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per se een bewijs van superioriteit, wanneer men iets niet begrijpt ."
Ret onbegrijpelijke in A pol' s poezie, 't zij hij ze in dramatisehen, episohen of lyrisohen vorm geeft, is tastbaarder - en
onverteerbaarder - uaarmate hij meer luistert naar de leer in zijn
19d0 aphorisms gepredikt : ,,synoretisme is de eerste schrede op
den wag der waarheid ." In hat boek Jazion - hat derde gedicht
van den bundel - is in die mate Plotinisehe mystiek met Orphistisehe theosophie, - Ohristelijk e geloofsvoorstelling met Grieksehe
mythologic dooreen geklutst tot alverwarrende diepzinnigheid, dat
reeds daarom alleen hat lied, in eindelooze, meestal jambisch gebouwde, strofen gedicht, nauwlijks to genieten is voor iemand die
gaarne aehter symbolen ook gedaehten vindt . Maar bovendien stoort
ons order hat lezen de onbegrensde overlading van des dichters
beeldspraak, hat woeste amalgama der geleerdheid, waarmee hij
zijne sehildering niet zoozeer versiert als overdekt ; dit drukt ons near
tot bitters vermoeienis, zonder dat wij de tragedie der wereldgesehiedenis ook maar iets beter verstaan dan voor de leetuur van
dit afmattend poeem.
Duidelijker besef van Ap ol' s beteekenis als dichter geeft ons
hat mythologisehe gedieht Epimetheus . Wel is ook her oude
sagensehat dooreengeward met nieuwen, en zijn de gestalten van
Prometheus en Epimetheus beiden omgesmeed tot onherkenbaar
wordens toe ; maar de omsmeding is hat werk van den vluggen
hamer eener waarlijk diehterlijk seheppende verbeelding en in
schoonen vorm is hier de gedachte belichaamd van hat 22e aphorisms
,,'t Hoogst denkbare levendoel voor den menseh is de teruggave
aan God van 't godlijke in dien menseh ."
Hat treurspel Radboud daarentegen voert ons wear in raadselen .
Dat de sehrijver, G o e t h e' s uitspraak „All es vergangliehe ist nur
Gleichniss" gebruikt als voorwendsel om ook hier de overem
geleverde feiten-gesehiedenis wilekeurig verstorend op hat stramien
van bekende namen nieuwe historic to borduren, is hat ergste niet .
Ook niet dat daze Friesehe koningen spreken van de ,,synthese
van hun voelen" en middelerwiji tegen hunne hovelingen ,,verdomme"
zeggen . Maar de symboliek van dit hoogst verwarde drama is
al to duister. R a db o u d brengt zijn broader God fried ten val :
hat heidendom verdringt hat dogmatisehe, daden-arms en dwepende
Christendom . Maar als R a d b o u d zeif valt door de Franker en
alles door den watersnood verzinkt in Medemblik - waarom blijft
dan de kathedraal gered, en in die kathedraal naast den kunstenaar
Alma, Bocea Baciata (sere Maria Magdalena zonder hat
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Kunst en de Liefde zijn onvergankelijk?
Zulke vragen zouden wij niet behooren to doers, indien de
diehter zijn weelderig seheppingsvermogen in tucht had gehouden
door die zelfkritiek welke den kunsten aar verbiedt de vruchten
van zijn geest zoo lang voor ze rijp zijn den hongerenden voor
to zetten .
K. K .
0 . 0 . J . B a den ho r st . Uit den Boeren-oorlog (18991902). Amsterdam-Pretoria, H o v e k e r en W o r m s e r
1903 .
Dit tweede deelfje van ,,W or m s er's Bibliotheek over ZuidAfrika" is het werk van een der krachtigste aanvoerders uit
den Vrijstaat, die als lid van het Boshofsche kommando en ala
onderbeveihebber van D e W e t cen belangrijke rol in den strijd
gespeeld heeft . Hij doet het eenvoudige verhaal, eerst van de
lotgevallen van zijn kommando, dat na Paardenberg in lei 1900
van 110 tot op 27 man gedaald was, terwiji de overigen grootendeels ,,Britsehe onderdanen" waren geworden, en de rest zich nu bij
S t e y n en D e W e t voegde . Daarna volgt het verhaal van den
,,tweeden oorlog", waarin Badenhorst zich tot het laatst onderscheidde, met D e W e t ook to Vereeniging nog overtuigd van
de noodzakelijkheid om vol to houden en van ,,opinie dat, ala
president S t e y n niet afwezig was geweest wegens ziekte, wij
geen vrede gemaakt zouden hebben ." Ook nit dit verhaal blijkt
zouneklaar, dat de Transvaiers, niet de Vrijstaters ten slotte den
moed hebben opgegeven, maar tevens, dat alles bij het sluiten van
den vrede op verre na niet verloren was . ,,Met gebogen hoofd"
verlieten de Vrijstaters, ontwapend en verarmd, Brandfort om
den ,,strijd om het bestaan" to aanvaarden na den ,,strijd om het
recht . . ." Eenige aardige mededeelingen omtrent de samenkomst
van D e W e t en de zijnen met 0 h a m b e r 1 a i n sluiten het boek,
dat voorzien is van een aantal officieele stukken, na den oorlog
door B a d e n h o r st weder to voorschijn gebracht uit de geheime
bewaarplaatsen, waar hij ze had verborgen . Daaronder komt voor
een deel van een merkwaardig buitgemaakt Engelsch ,,Reconnaissance
Rapport" met het oog op een veldtocht in den Vrijstaat, met het
jaartal 1897 - een bewijs, ais het nog noodig is, van Engeland's
vrees voor verwikkelingen reeds toen, en ook voor de noodzakelijkheid
van daartegen in de beide republieken to nemen maatregelen .

P .J .B.
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Dr. G . W . K e r n k amp, Van Wagenaar tot Pruin. Redo
uitgesproken bij de aanvaarding van hot hoogleeraarsainbt
aan de Rijks-Universiteit to TJtrecht op den l9den October
1903 . Haariem, H . D . Tj e en k Will ink en Zoo ii, 1903 .
De opvolger van prof. K r a m e r to Utrecht gaf een aantrekkelijk
geschreven besehouwing over de Nederlandsehe geschiedschrijving
in de laatste anderhalve eeuw, een ,,overzicht in vogelvlucht", dat
zeker algemeene aandacht zal trekken . W a g en a a r, ,,de client der
der amsterdamsche patriciers", die zich cone zoo zonderlinge voorstelling van de middeleouwsehe toestanden maakte ; B lid e r dij k,
,,de geniale contrarevoiutionair", de ,,hartstochteiijke minnaar" der
,,oude feodaie monarchic" ; G r o e n v a n P r in s t e r e r, voor wien
onze geschiedenis eorst met do Hervorming begon, werden gevolgd
door F r u in, die „levee inbiies aan do doodo geleerdheid der studio
van do middeleeuwen" . Maar hot tweede on derde kwartaal dor
riegentionde eeuw piaatsten vooral do Republiek, den opstand tegen
Spanje op den voorgrond. Wag en a ar's ,,loevesteinsch-patriotscho
traditie", welker ,,onfeilbaarheidsverklaring" gelukkig door B ii do rd ij k verhinderd word, terwiji G r o o n do ,,caivinistische traditie"
opbouwde, word door B a k h u i z e n v a n do n B r I n k ,,in do volle
waponrusting van onderzook on kritiek", daarna door F r u in met
zijn moesterlijko kritiok tot hare werkelijke waarde herloid . Mo tie y
do ,,historicus met hot talent van uitbeelding", stood w~tenschappelijk
niet op do hoogte van B a k h u I z o n en F r u I n . N u ye n s vertegenwoordigt met T h y m bet ,,roomsche beginsel" . Van V a n Vi ot o n
wordt ton onrechte in dit vorband goon melding gemaakt maar 1k
vrees, dat do rocensent in do Twintigste Eeuw - onzo beminde groone
zuster, die onzen famiiienaarn aannam, blijkbaar om hot verschii van
opvatting good to doers zion - bedrogen uit zal komen in zijno verwachting dat do tijd naakt, waarin Van V lo ton nacist F ruin zal staan:
ik voor mij zou horn eon heel eind onder F r u in stelion zoowel als
ondorzooker als ten opzichte van zijn schrijftalent on als uitgover van
stukken . Na 1870 ,,verstornt hot wapengekiottor", meont do redenaar
wat al to optimistisch . H u e is Land van Rembrand krijgt eon zuurzoot prijsjo aan hot adres van dozen geestigon citroenenverkooper, die
zoo ,,veie knoiion" onder zijn waar had . Terocht wijst do hoer K.
op onzon achtorstand betreffende do maatschappelijko en boschavingsgoschiedenis der 18 eeuw, welker staatkundige troebelen eerst in
Co 10 n b r an do r eon geschiedschrijver vonden, maar met nog moor
nadruk op dion botreffende do 19ce eeuw . Met groot genoegen
begroet 1k horn ook hier als modestander in den elsch, dat men in
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het onderwijs zoowel aan de Universiteit als op bet gymnasium de
middelbare en de volkschool aan dit gedeelte onzer gesohiedenis een
breeders plaats zal inruimen en dat de geschiedschrijvers zich
cindelijk eens ook aan die eeuw gelegen zullen laten liggen . Ten
slotte, voor de gebruikelijke en bier zeer gelukkige toespraken,
maakt de redenaar melding van enkele nog levende personen en
enkele hunner geschriften . Hij spreekt daar behalve van S . Mu 11 e is
fraaie Schetsen o . a. ook van mijne Geschiedenis, die hem ,,niet geheel
bevredigt ." Het is bier niet de plaats om zijne bezwaren in den
breeds to bespreken maar flu ik toch over zijne reds schrijf, zij
bet mij veroorloofd met een enkel woord to wijzen op de moeilijkheld, de voor mij onoverkomelijke moeilijkheid orn, al zou bet met
mijne denkbeelden en met den aard van mijn boek overeenstemmen,
bet mij aangeprezen ,,voorbeeid" to volgen van mijn waarden vriend
P . L . Mu lie r, die zijn Gouden Eau w in 1897/8 uitgaf, terwiji mijn
vijf deelen van 1891 tot 1901 verschenen . En dan bet tweeds
bezwaar, dat van bet gebrek aan ,,eenheid van conceptie" in mijn
boek . Zou bet ook kunnen zijn, dat ik voor een algemeene yolksgeschiedenis geen ,,eenheid van conceptie" ban aannemen, omdat
die gesohiedenis, waarin flu eens politieke, dan wader religieuse,
dan economisohe oorzaken op den voorgrond komen, en die bijna
altijd zeer nauw met elkander verbonden, ja dooreengestrengeld,
zoodat ik nooit de overigens vage ,,eenheid van hot maatschappelijk
leven" ais ,,hoofdthema" zou kunnen nemen? Dat juist is, naar
mijne meening, de Lout van P i r e n n e 's boek over Belgie, hetwelk
des redenaars ,,ideaal zoo dicht mogelijk nadert", dat hij, overeenkonistig zijn eigene geestesrichting, aan de economische taken
grooter plaats geeft dan zij m .i. in bet historisch leven van zijn
land inneemt en do ,,eenheid van conceptie" in zijn boek last beheerschen door takers opvatting van de staatkundige, economische
en beschavende rol, die zijn land naar zijne meening heeft to
vervullen tussohen Frankrijk en Duitschland in - een opvatting,
die mij to veal naar „nationals poiitiek" riekt, een leelijk luchtje,
dat ik gaarne buiten de studeerkamer houd .
P. J. B .
Dr . P . L . M u 11 e r, Geschiedenis van onzen tijd sedan
1848 . Derde stuk . Jaren van overgang en voorbereiding
(1853-1859) . Haarlem, H. D . Tj e e n k Willink en
Zoon, 1903.
Het derde stuk van Mu 11 e is groote werk zal, geloof ik, den
later meer bevredigen dan bet tweeds, dat met zijn uiterst weerbarstige stof, bet revolutietijdperk van 1848 tot 1853, groote moei-
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iijkheden aanhood aan hem, die ons in dien chaos van revolutionnaire
woeling ten gids wilde zijn . In zeven hoofdstukken wordt ons flu de
ontwikkeling der wereidgesehiedenis in de zes of zeven jaren,
waarover dit stuk loopt, op levendige onderhoudende wijze geschilderd .
Dat aan de ,,Oostersche Qaaestie", veroorzaakt door bet droevig
zenuwlijden van den eeuwig Zieken lean en de begeerte der
doktorende mogendheden om hem, met eenig bescheiden voordeel
voor zichzeif, to ,,genezen", een hoof dstuk wordt gewijd ; da
hetzelfde met den ,,Krimooriog", die armada samenhangt, geschiedt,
zal niemand een oogenblik verwonderen. Ook de breede pleats,
aan de ,,Engelsche geschiedenis voor 1855" bier ingeruimd, kan
niet verbazen, als men denkt aan P aim er s to n's groote rede van
1850 (blz. 501/2), waarin Engeiand's streven near de wereldheerschappij zoo duideiijk weerkiinkt . Ook tegen de olla podrida
van hoof4stuk IV : bet Europeesche vasteland van 1853 tot 1859
kan niemand bezwaar hebben, dear toch iedere heilige aanspraak
heeft op zijn eigen wasiicht . Maar of de ,,Indische opstand", hoe
merkwaardig ook, hoe belangrijk voor de verdere ontwikkeiing
van Engelanci's pretentien, een eigen hoofdsfiuk verdiende . moat 1k
betwijfelen ; evenzeer, of de ,,laatste vredejaren van de lJnie" die
ear waardig zijn . Met de ,,opening van Oost-Azie", bet iaatste
hoofdstuk, staat bet gavel wader antlers, dunkt mij . Maar, een en
antler kan eigenlijk eerst goad in bet oog gevat worden, wanneer
bet werk in zijn geheel voor ons staat . Laat ons daarom den
schrijver in gedachte dankbaar de hand drukken voor zijn balder
verhaal, zijn verstandige keus in de overweidigende stof, ziju
moedig voortschrij den op de zeifgekozen bean . Onze baste wensehen
voor den voortgang van dezen voortreffelijken en nuttigen arbeid!
P . J. B .
Gustaf of Geyerstam . Niis Tufvesson en zijne
moeder . Near bet Zweedsch door J e a n n e t t e E . K e y s e r .
-- Amsterdam, H. W. Be c h t 1903 .
Dit hock doet denken aan ecu donkey Noorsch pijnbosch tegen
ecu grijze, vale lucht : in-somber is bet, ecu book van zonde, misdaad, schuld, straf en boete . Dc zonde is er een van bet snort,
dat men huivert zeus to omschrij yen ; daze moeder, ecu boerin,
wordt ,,eeu Phedra uit de volksklasse" genoemd en inderdaad kan
van hear hartstocht voor . . . . hear zoon gelden : C'est Venus tout
entiere, a sa proie attachee! Om aan die lust to kunnen voldoen,
doodt zij hear man ; hear zoon wordt, moreel, hear ding, hear slaaf ;
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aansporing trouwt hij hat rampzalige meise, dat hij weigert tot
zijn vrouw to makers ; op haar bevel sleet hij zijn vrouw ; op haar
gebod en met haar huip doodt hij zijn vrouw . En dan komen voor
hem de verschrikkingen, de visioenen, de nachtmerries, komt ook
het berouw, de wroeging, volgt de straf, waarbij hij nog ells schuld
op zich wil nemen om zijn moeder to sparen .
Zij, die moeder, wordt ons uitgebeeld als de vleescli geworden
verdorvenheid, als gears mensch meer, zoozeer is haar elks betere
gedaehte ten eenen male vreemd . N ils de zoon wordt niet - en
missohien is dat hat gevaarlijkste van dit boek - geteekend als
een voislagen nul, als een heklagenswaardige idioot, die niet beseft
wet hij doet : hij west vat hat oordeel most zijn over de verhouding ,
waarin hij leeft ; hij ziet dat zijn vrouw van hem houdt ; hij verwijt
zichzelf zijn lafheid, als hij haar geslagen heeft ; bij kept zichzelf
als een ellendeling, maar . . . . hij ken niet anders doers dan hij doet,
omdat
flu ja, omdat hij niet anders ken . Hij staat onder de
overmachtige suggestie van zijn slechte moeder en hij is er diep
van doordrongen dat hij nooit zich zal kunnen losworstelen uit dien
gruwelijken staat van volkornen gebondenheid aan een ander, aan
ecu zoo slecht mensch .
En wanneer de auteur niet zoo objectief had \villen zijn als hij
nu eenmaal verkoos ook nu to wezen, dan zou hij bijna zijn N ii s
als een sympathiek individu ons hebben voorgesteld, als een deerniswaardig slachioffer van een bards, dock onverbiddelijke levenswet,
die nu eenmaal gebiedt dat de eene mensch niet anders zal kunnen
handelen dan ecu ander hem voorschrij ft. Wanneer drie manners uit
het dorp Nils en zijn moeder gaan aanklagen wegens den moord op
zijn vrouw (E ii ii), doers zij dat met grooten tegenzin, omdat zij
medelijden hebben met den moordenaar : ,, . . . de wag vial bun o
zoo moeilijk, want er was een, die(n) ze graag hadden willen sparen .
Er was en, die(n) ze graag hadden willen behouden, als dat niet
gebeurd was . Er was en, die(n) ze niets dan goads toewenschten,
en ze voelden een snort van medelijden met zichzelf, dat ze juist
hem in verdriet en schande moesten storten om hat recht to doers
zegevieren. Die ne was N us T u Lv e s s o n, de man van de vermoorde E ii n. Hij was volgens de wet wel ecu misdadiger . Dat
geloofde ieder ook . Maar hij was van hat nude, goads geslacht,
dat al zoo lang op Mollinge geleefd had en in zijn diepste wezen
leek hij toch op dat geslacht . Was hij misdadiger, dan moest God
hem veroordeelen, maar de mensehen die hem kenden, veroordeelden

- 332 --hem niet. Zij wisten dat hij zacht en goad was en uit zichzelf
niet jets slechts had kunnen doen ."
Ziedaar! ,,was hij misdadiger . . . ." ; ,,de mensehen die hem
kenden veroordeelden hem niet" . . . . ; hij was ,,zacht en goad" !
- Ziet men wel hoe daze misdadige zwakkeling hier wordt voorgesteld als hat voislagen willoos instrument in de hand eener sleohte
vrouw? Hoe hier genegeerd wordt elks mogelijkheid van eigen,
vrije lotsbestiering, van eigen wilsbepaling? Dat is - zoo we wel
zien - hat ontzettend-demoraliseerende van dit boek . 0 zeker,
hut scabreuze geval is ordentelijk verteld en de Zweedsche pers heeft
naar luid der ons voorgelegde aankondigingen - met waardeering er op gewezen dat de stof ook flu door den auteur ,,kalm
en rein" is behandeld, dat er geen enkel grof woord in heel dit
dikke deal voorkomt, dat de sohuldering ,,vrij van alle prikkels of
opwinding" is . Toegegeven, - al blijven er ook na dien uitsluitend negatieven lof nog bezwaren genoeg over tegen de behandehug van een zoodanig gegeven, hoe dan ook . Maar zoo dit boek
dan al niet prikkelt, niet opwindt, hat drukt near, hat drukt de
lezers naar omhaag. Het laat hen niet slechts aldoor ademen in
een atmosfeer van bloedscharide, door een misdaad begonnen en
door een misdaad bekroond, maar hat leert hen bovendien dat ge,
zoo ge een aanleg hebt als daze N us en een slechte moeder zooals
hij, niet ontkomen kunt aan uw noodlot, dat ge als can schip zonder
roar dobbert op de levenszee, dat ge vergaan moat, omdat gij zeif
u zeif niet sturen kunt . En die prediking, zoo waar gemaakt in
dit immers zoo rustig en objeotief gedemonstreerd geval, is verderfehijk ; zij kweekt de zwakken, wier bestaan zij onderstelt .
H . S.
J. E i g e nh ui s .
W . Becht. 1903 .

Stoere Werkers . - Amsterdam . H. J .

Als men op gezond realisme wil wijzen, ziehier . Hoe kept
daze schrijver zijn wereldje van aardbeikoopers, van dorpspoeten
en van den baggerman en hoe west hij die mensehen voor ons to
doen levee ! Wat is er een „plain air" in daze verhalen, hoe ruim
en frisch zijn ze en op wat gelukkige wijze is hier hat algemeenen hat eeht-mans chelijke geplaatst in een heel bijzonder kader .
Men mag hat dan even betreuren dat de auteur hut noodig geaoht
heeft hat eerste en grootste der vier verhalen op wat to melodramatisehe wijze to doen eindigen, erkend moat worden dat er jets
vreeselijks, jets geweldigs gebeuren moest waar de wrok van den
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stoeren `verker tegen den uitbuiter zich zoo lang had opgekropt .
Trouwens, niet om de belangrij kheid van bet geschiedenisj e is bet
bier to doen, maar vooral om de teekening van daze menschen in
daze omgeving, van bun tobben en zwoegen, bun hopen en vreezen,
bun zorgen en vreugden, bun eerzucht en bun bekommernissen .
Enn daarin, in die teekening, is de schr . zeker uitnemend geslaagd ;
we leeren ze kennen en begrijpen, daze lieden in voor ons, grootestads-menschen, zoo onbekende sociale toestanden, daze noeste,
nijvere ploeteraars.
Eenvoudig verteld, zonder opsrnuk van taal of stijl, maar zoo
levendig en zoo frisch gehouden, bieden daze verhalen den lezer
een zeer wezenlijk genot, waarvan de herinnering hem nog lang
bijblijft.
H. S.
Kiekj es op Java, door G. S toll,
waard en Schoonhoven .

den Haag, B 1 a n k-

Ziehier een boek, waaavan wij de lazing gaarne aanbevelen
aan alien, die zich eenig denkbeeld willen vormen van de gedachten,
de gewoonten, de levenswijze van den Javaan .
Er zijn verschillende hoofdstukken in, waar de schrijver toont
volkomen op de hoogte to zijn van zijn onderwerp, en die zij n
werk stempelen tot eene kostelij ke bij drage tot onze kennis van
Javaansche toestanden . Onder die hoofdstukken noemen wij vooral :
I, bet desakind, III ; de huishouding van den Javaan, VI, feast in
de desa, VIII, natuurkennis van den Javaan, X, de Madoereezen,
XII, godsdienst of wat daarvoor doorgaat, XV, de opiumschuiver,
XVI, de desavrouw, XVIII, de Ghinees, XX, wenschen en nooden
van den desaman . . . . maar ook andere !
De beer S toll geeft, waar bet pas geeft, velerlei opmerkingen ten baste die door sommigen beaamd, door anderen bestreden
zullen worden . Onder die, waarmede wij ons vereenigen, behoort
o .a. eene op biz . 106, waar wordt afgekeurd dat wij den Javaan
niet tot grootere zelfstandigheid hebben opgeleid, maar here
integendeel, door ons vroeger regeerstelsel, de gedwongen cultures,
door alles
heerendiensten enz . onmondiger hebben gemaakt
to reglementeeren, door ons in details in to laten met zijne persoonlijke bezigheden, hebben wij van hem eene machine gemaakt ;
de ontelbare voorschriften, waaraan heel zijn doen en laten gebonden
is, hebben zijne energie gedood, zijne krachten verhinderd zich to
ontwikkelen en voor goad verlamd ."
Voor goad? Het is waarlijk niet to hopen ; en ons komt bet
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bet karakter van den Javaan onder verkeerde leiding is achteruitgegaan, zal bet ook onder goede leiding wader beter kunnen
worden . . . .
Wanneer de beer S to 11 zich aangordt tegen hen die den
inlander onze taal willen opdringen, strijdt hij o .i . tegen windmolens . Maar hij heeft onze geheele sympathie als hij (bL 115)
betoogt hoe noodig bet is dat de inlandsehe hoofden onze taal
kennen, en omgekeerd ook dat de Europeesehe ambtenaren de taal
van bet yolk waaronder zij verkeeren goad spreken, opdat zij bet
vertrouwen van dat yolk zullen kunnen winners .
Dear zijn in de ,,Kiekjes op Java" ook een paar hoofdztukken die o i . minder geslaagd mogen beaten ; bier en daar
vinden wij besehouwingen waarmede wij bet niet eens zijn . Maar de
plaats ontbreekt bier, orn daarover uitvoerig nit to weiden, en bet
sehijnt ons ook niet noodig ; ailes to zamen genomen is hetgeen
de beer S t oil gegeven heeft, werkelijk een goad boek.
E .B .K.
J an V e t h. Kunstbesehouwingen. Algemeene onderwerpen . Reisbrieven. Monumenten. Oude Nederlandsche
Kunst. Amsterdam S . L . van Lo oy 1904 .
In een aantal onzer tijdsehriften en weekbiaden heeft men in
de laatste 15 jaren nu en dan bijdragen gelezen van Jan V e t h,
en weet dus dat daze groote teekenaar, schilder, etser ook als
schrijver en dichter zijn eigen stiji heeft . Na zijn daze losse optellen, die der aerate rubriek mm of meer ,,hergoten", in een bundeitje bijeengebracht, waarc'p een tweede kan voigen .
,sullen wij ons bet genot aan de oprechtheid en de losheid
van dezen stiji vergallen door de vrees dat navolgers die alleen
de manier of kijken vlegelachtig zullen gaan schrijven? Of door de
bedenking dat een aantal deter stukjes, b .v . Artistiek en Heilige
mtevredenheid toch maar boutades zijn, aldus miskennende dat de
schrijver er wel degelijk iets ernstigs mee bedoelt to zeggen? Of
door de misschien gegronder aanmerking dat wie zich bewust is
van Trapper juste niet in die mate bet Trapper fort behoeft, als
bier b .v. in de overgedrukte brochure over bet dampen van de
Reguliersgracht of ten aanzien van de plaatsing van de Nachtwacht geschiedt? Laat in elk geval geen dergelijke kritiek bet
oog doers sluiten voor de echtheid van den inhoud, zoowel van de
ijde van kennis als van gevoel beschouwd, en voor den rijkdom
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n de pittigheid der taal . Dat hat losse proza van den schrijver
inderdaad zoo los niet is als hat er uitziet, blijkt ook daaruit dat
hij, tot den kring der ,,tachtigers" behoorend, zijn poezie geeft in
den meest gebonden vorm van hat sonnet, een genre, dat trouwens
ook voor den schilder een zeer geschikt kader geeft .
Bijzonder belangrijk scheen xnij hat stukje toe over Kunst en
samenleving . flier komt de schrijver op tegen ,,den kortzichtigen
,,eisch, dat men gansch van zijn tijd zij, niets dan van zijn tijd" ;
want ,,een kunst, gansch voortgekomen uit hat kittelende tijd,,leven, zal met dat voorbijgaande zeif geheel vergaan", en : ,,geen
,,kunst zal grout zijn en door alverstaanbaarheid het levee houden,
,,dan eene die wortelt in hat onvergankelijke, dan eene die worstelt
,,om hat absolute, dat achter den schijn der dingen is" : hat een
en ander trouwens zonder ook ten voile to erkennen dat de kunstuitingen door allerlei vezelen met de besehaving en samenleving
verbouden zijn. In de laatste rubriek lijken mij de stukken over
A e lb e r t C u y p en over Rub e n s bijzonder leerrijk, dat over
R e m b r a n d t lijdt eenigszins aan de polemiek over de Nachtwacht. De Reisbrieven zijn voor een deal juweeltjes, men laze de
eerste uit Keulen over den Dom, en de tweede uit Varese ; die
nit Hamburg is een grap, onverstaanbaar voor wie den sleutel
mist . Slotsom : hat bundeltje is frisch en beiangrijk ; waarlijk niet
alieen voor ,,kunstenaars" of ,,jongeren" to genieten .
1. S.
A liar d Pier son .
IJit de Verspreide Geschriften .
Tweede reeks . 's Gravenhage, M a r t i n u s Nijhoff 1903 .
(Versehenen 4 afieveringen) .
Niet slechts de vrienden en bewonderaars van A . P i e r s o n
mogen dankbaar zijn voor wat hier uit de verspreide geschriften
opnieuw under hun oogen wordt gebraeht . In hooger mate toch
dan de opstellen der eerste reeks zijn die deter tweede voor de
kennis onzer geestelijke toestanden van belang . Vooral de polemiek
met B u ij s in hat viijmende stuk de liberate partf op .s/aa!kuIuHf/
gebied verdient ook flu nog herlezen to worden . Jammer dat de
correctie hier to wensehen overlaat, zoodat verseheidene zinstorende
drukfouten zijn ingeslopen : op p . 82 r. 2 vakschool voor staatsschool, p . 102 r, ii onfeilbaarheid voor feilbaarheid, p . 112 r . 10
linkerzijde voor rechterzijde . In de studie over Al e x an d r e
V in e t, die in zoo hooge mate den toorn opwekte van Po t g i e t e r
en van Bus ken Hue t, wordt de litteraire kritiek van V in e t
in hat licht gesteld door ze to vergelijken met die van S a in t e
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hem naschrij ven, geregeld Hen r i ; de man heette Hippo 1 y t e.
Hoe ik A . P i e r s o n beschouw weten de lezers van Onze Eeuw .
Zij weten dus ook dat ik een verzameling zijner beste opstellen
zeer der kennisneming waardig acht .
1. S.

Voorts zijn door de redactie ier aankondzgzng ontvangen de
navo lg ende b o e kwer ken
E. H i 1 t y. De kunst van arbeiden . Naar het Duitsch bewerkt door
Edo Fimmen -- Amsterdam . J. C. Dalmeyer.
Hygienische Vlugschriften . Gezonde Nieren, door Dr . H . Pin k h of.
Amsterdam. F . van R o s s e n.
Dr. J . M . H o o g vii e t . Korte Nederlandsche Spraakleer . - .Amsterdam, S . L, v . L 00y . 1903 .
Ed . S trans s . Vriend Hemn (naar het Duitsch) . Baarn . HollandiaDrukkerij . 1903 .
Dr. R . A . K oil e w ij n. 4pstellen over Spelling en Verbuiging .
Tweede, vermeerderde druk. 1903. Amsterdam . H . J . W. B e c h t .
13 o l e s i a s P r us . Pharao. Vertaling van A . W . - 3 din. Rotterdam . Joh . Pieterse, 1903 .
A . Pal a c i o V aides . Spaansch Liefdeleven . Vrij vertaald door
Maria L . Hora .A.dema. Amersfoort . Valkhoff en Co .
M u l t a v i d i. Van de Straat. - F. H . J . B e k k e r, Amsterdam .
P e l i a 11011 a e n d e r . Thomas Truck. Roman vertaald door A. 3 .
J. E b e l i n g . 2 din . Em. Q u e r i d o, Amsterdam .
De Vloek der Maatschappij . Met een voorrede van de heeren Jhr .
Mr . A . J . Rethaan Macare, Dr . H. Pierson en D r . S . B . Selhorst .
Leiden. A. H . A d r i a n i . 1904 .
Eli a Met c h n i k off. De onevenredige ontwikkeling der menschelijke natuur. Vert. v . Henry E s h u y e . Amsterdam. C. L. G . Veldt.
Thomas Aiva Edison, naar het Duitsch van F r a n z P a hi . Baarn .
Hollandia-Drukkerij . 1903 .

Twee voorstellen tot grondwetherziening
DOOR

Jhr . Mr . A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.

Gaarne voldoe ik aan do tot mij gerichte uitn oodiging
em een beknopt kritisch overzieht to geven van de beido
voorstellen tot grondwetherziening, in Februari en in
Augustus van het vorige j aar ingediend, hot eerste door
Mr . D r u ek e r en acht andore, - hot tweeds door Mr .
T r o e 1 st r a en zes andere Kamerleden .
1k doe dit echter niet zonder eenigen schroom, omdat
ik vrees dat de meesto lezers van dit tijdschrift, als goede
Nederlanders, zich verre boven ,,de politiek" vorheven achten
en zich derhalve daarmee weinig bemoeien . Het bekende,
ons egoIsme zoo wijsolijk eerbiedigendo tua res agitur
maakt op do meeste politicophoben weinig indruk . Daarmoe
rekening houdende, onthoud ik mij van politieko beschouwingen, zooals over do opportuniteit dor indiening, do kans
van slagen, do mogelijke nevenbedoelingen der voorstellers
en -vat dies moor zij, on ga ik, om het geduld dor lezers
zooveol mogolijk to sparon, terstond tot do bespreking der
ontwerpon zelvo over.
Met weinig woorden kan do hoofdinhoud van boide
wetsontwerpen worden moegodeold .
Hot oorst dienden do E[eeren D r u c k e r c .s . hun voorstel
in. Ziehier do door hon voorgesteldo wijzigingen .
O .E .1V3
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1° . Algemeen stemrecht voor de verkiezing van de
laden der Tweeds Kamer, Provincials Staten en Gemeenteraden . Ook de vrouwen beE ooren op den duur dat recht
to bezitten, maar aan den gewonen wetgever wordt overgelaten to beslissen of en in welke mate hear dat recht nu
reeds behoort to worden toegekend.
Op z'n vroegst mag men op 21 jarigen leeftijd hat
kiesrecht uitoefenen .
TJitgesloten zijn zij die hat kiesrecht bij rechterlijk
vonnis verloren hebben, de gevangenen en zij wien de
beschikking of het beheer over eigen goederen is outnomen .
Uitgesloten kunnen bovendien worden a, de gebrekkig
ontwikkeden en de in hun verstandelijke vermogens gekrenkteu, b. de maatschappelijk volkomen onzelfstandigen,
c. zij die herhaaldelijk hun staatkundige plichten hebben
verzuimd .
2°. Andere wijze van samenstelling der Eerste Kamer .
Hetzelfde kiezerscorps als dat voor de Tweeds Kamer
zal daarvoor moeten dienen .
Dat kiezerscorps most den echter voor de keuze der
Eerste Kamer wet anders gegroepeerd worden den voor
de Tweeds, en wel near gewesten . Tevens worden, tar
bepaling van het aantal of to vaardigen leden, eenige
gewesten saamgevoegdd ten einde de invoeriiig eener evenredige vertegenwoordiging mogelijk to maken .
Voorts zal de verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer
beperkter zijn den voor de Tweede . Verkiesbaar zullen
zijn a . die gedurende zekeren tijd lid zijn geweest van de
Staten-generaal, van de Provincials Staten, van hat Collegie
van dagelijksch bestuur of van den Raad eener meer bevolkte geineente, b, die, near bij de wet to stellen kenmerken, sane aanzienlijke pleats innemen of ingenomen
hebben in eenigen tak van volksnijverheid, op hat gebied
van eeredienst, kunst of wetenschap, of in hat openbare
vereenigingsleven, c. die bij de wet aangewezen openbare
betrekkingen bekleeden of bekleed hebben .
De Eerste Kamer blijft ontbindbaar .
3° . Mogelijkheid van invoering van evenredige ver-
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l5egenwoordiging, zoowel voor de beide Kamers der StatenGeneraal als voor de Provincials Staten en de Gemeenteraden .
Het voorstel van de Heeren T r o e 1st r a c .s, is eenigszins ruimer . Ziehier zijn hoofdbestanddeelen .
1° . Algemeen kiesrecht voor de verkiezing van leden
der Staten-Generaal, der Provincials Staten en der Gemeenteraden .
De kiesgerechtigdheid valt samen met de meerderjarigheid.
De grondwet sluit niemand nit, dock veroorlooft den
wetgever nit to sluiten wien hij wil, this ook alle vrouwen,
mits niet om redenen, rechtstreeks of middellijk voortvloeiende nit den maatschappelijken weistand .
Evenredige vertegenwoordiging wordt mogelijk gemaakt .
De Staten-Generaal blijven ontbindbaar .
2° . Afschaffing der Eerste Kamer .
3° . Invoering van de volksstemming over een door de
Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstel (referendum),
zoodra dit door 50 .000 kiezers wordt verlangd . Geldig is
geene volksstemming waarbij het getal stemmen, door de
meerderheid uitgebracht, minder bedraagt dan een derde
an dat alley stemgerechtigden .
Zeer summier hebben de Heeren D r u c k e r c .s . hun
oorste1 toegelicht . Blijkbaar gaan zij nit van de onderstelling, dat over de gewichtige vraagstukken die zij behandelen niets belangrijks meer to zeggen valt en al het
belangrijke reeds genoegzaam bekend is.
Hoe anders to verkiaren, dat voor de invoering van
algemeen kiesrecht niets anders wordt aangevoerd, dan dat
sinds j aren door menschen van verschillende richtingen
betoogd is dat het yolk rijp is voor dat recht, en dat de
voorstellers meenen dat al onze staatsburgers, voor zoover
e niet bij voortduring bedeeld worden, bevoegd moeten
worden geacht mede to werken tot de samenstelling van
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andere staten van west-Europe wear algemeen stemrecht
is ingevoerd, zonder nochtans gewag to maken hetzij van
de dear aanwezige groote tegenwichten tegen de over
macht van de volksvertegenwoordiging, hetzij van de bezwaren waarop goede kenners van den staatkundigen toestand ten aanzien van de werking van hat algemeem
stemrecht in die landen hebben gewezen .
Wel verre van de aandacht to vestigen op die afwezigheid van tegenwichten welke overal en ten alien tijde door
hen die ernstig near een goede staatsregeling hebben gezocht
noodig zijn geacht, verzwakken de voorstellers hat eenig&
tegenwicht waarop in ons land thans ten minste nog ken
worden gewezen . Immers zal de Eerste Kamer niet meer
door de Provincials Staten worden gekozen, maar door
hetzelfde kiezerscorps dat de Tweede Lamer moat samenstellen . Wel zullen, evenais nu, de laden dier Lamer voor
9 j aren kunnen wordon benoemd, maar elk oogenblik kan
ook die Kamer worden ontbonden . Indian thans de laden der
Tweede Kamer meer dan die der Eerste door kiezersvrees
worden beheerscht, en tar wills hunner eigen positie en
die hunner partij de meerderheid die hen koos near de oogeu
zien, dan zal voortaan 'tzelfde het gavel worden met de laden
der Eerste Kamer . Zij zuilen even afhankelijk worden vau
hun kiezers, als die der Tweede . Wel is ook thans de
Eerste Kamer ontbindbaar ; toch ken zij niet dan bij lange
tusschenpoozen worden ,,omgezet", omdat zij rust op de
meerderheden in de onontbindbare Provinciale Staten en
omdat hare ieden teikens, to weten om de drie j aren,
slechts voor een derde deal kunnen worden vervangen .
Wordt echter de nieuwe regaling ingevoerd, dan zal er
voortdurende overeenstemming zijn zoowel tusschen beide
deelen der vertegenwoordiging als tusschen die deelen en
de meerderheid van hat kiezerscorps . Vermits de Regeering,
tengevoige van hat in ons land doorgevoerde stelsel betreffende hat stemmen over begrootingen om redenen dear
buiten gelegen, ook in hear dageiijksch beieid ten eenenmale afhankeiijk is geworden van de weiwiilendheid der
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beleid ten eenenmale zal afhangen van de welwillendheid
van de ineerderheid der kiezers, die steeds meer zich gerechtigd achten ,dun afgevaardigden een bindend mandaat
inee to geven. Op die wjze zal dus hat ideaal van e a n
J a c q u e s R o u s s e a u worden bereikt .
De voorstellers zelven schijnen evenwel hier anders over
to denken . Immers hebben zij in een andere groepeering
van hetzelfde kiezerscorps ,,een waarborg to meer gezocht,
iat in de Volksvertegenwoordiging de riehtingen en belangen
in al hun verscheidenheid tot hun reeht konden komen ."
Voorts wensehen zij de vrijheid in de keuze der Eerste
Xamerleden eenigermate to beperken .
Intusschen mag de vraag worden gedaan of den de
eerste en eenige eisch eener goads staatsregeling is, dat
,,alle richtingen en belangen tot hun recht komen" ; of
darvoor niet reeds de openbaarheid en de vrijheid van
adresseeren voMoende waarborgen leveren, en of niet veeleer
gezoeht behoorde to worden near eenigen waarborg voor
e ene deugdelijke, zooveel mogelijk onpartijdige beslissing .
Indian, mag men verder vrag en, do versehillend gegroepeerde kiezers twee niet verschillende Kamers in hat leven
roepen, waartoe dient den die omslag, en indien zij essentieel
wel versehillende Kamers samenstellen, walks van beiden is
.an de ware vertegenwoordiging ; walks behoort hat eerst to
worden ontbonden P Heeft men twee kiezerscorpsen, den
ken men beide Kamers als
n verLegenwoordiging beschouwen, en blijkt nit een tusschen hear bestaand verschil
van gevoelen slechts, dat beide kiezerscorpsen nog niet genoegzaam van dezelfde denkbeelden doortrokken zijn, weshalve een voorzichtige regeering de door hear beoogde
veranderingen in den rechtstoestand zal dienen nit to stellen .
Maar hier heeft men en kiezerscorps met twee gevoelens .
Bat zal allicht de moeilijkheid van besturen, die toch al
Laden ten dage verre van gering is, aanmerkelijk verzwaren .
Misschien antwoorden do voorstellers, dat do Eerste
Kamer immers moot worden samengesteld uit de ,,aanzienlijken", en dat daarin de gezochte waarborg to vinden is .
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Maar eilieve! wat wordt bier onder ,,aanzienlijken" verstaan? Niet ,,eene aristocratic van geboorte, van fortuin,
of van hooge, in de staatkundige of ambtelijke loopbaan
bereikte rangers", maar „alien die op bet uitgestrekte veld
van den maatsehappelijken arbeid of in den dienst van bet
algemeen belang tot ,,aanzien" zijn gekomen ." Nader wordt
dit aldus toegelieht : ,,de meest bevoegde vertegenwoordigers
van landbouw en industrie, van handel en scheepvaart, van
al de takkeu van volksnijverheid ; van alien die op bet gebied .
van eeredienst, kunst of wetenschap tot aanzien zijn gekomen ; en zij, die als voormannen in bet vereenigingsleven,
als leiders van vereenigingen, gewijd aan 't aigemeen belang
of aan bet belang van bepaaide maatschappelijke kringen,
door bet vertrouwen van talrijke groepen der ingezetenen
eene aanzienlijke piaats in bet voiksleven innernen ." Zijn de
aldus aangeduide personen niet j uist dezelfden die eenigs
zins verstandige kiesvereenigingen ook thans tot candidaat
voor de Tweede Kamer stelien P En is, vermits de wetgever
'ieder die eenige open bare betrekking bekleedt of bekleed
heeft, zelfs ieder gemeenteraadslid in eene niet al to kleine
gemeente verkiesbaar kan makers, de waarborg, dien die
,,aanzienlijken" moeten verschaffen, wel uitermate soliede i
Zou bet, in den gedachtengang der voorstellers, niet veal
consequenter zijn, de Eerste Kamer eenvoudig of to schaffen
en bet kiezerscorps maar dadelijk tot bet kiezen dier
,,aanzienlijken" to dwingen? liet heeft toch weinig zin, tot
dezelfde kiezers to zeggen : gij moogt twee iichamen samenstelien, waarvan bet eene, omdat bet 't recht van amendement heeft, verreweg den masters i,nvioed zai hebben ; dock
waarvoor gij ook de totaal-ongeschikten moogt kiezen . De
wetgever zai echter zorgen dat bet andere door u gekozen
lichaam bestaat nit ,,aanzieniijken", in den zin van ,,de
besten" . Dit lichaam zai toezicht uitoefenen op bet andere,
echter niet z66 dat bet 't werk van dit andere college zal
kunnen verbeteren, maar z66 dat bet, dit verkiezende, zijn
werk ongedaan zal kunnen makers . Tegeiijkertijd zulien
beide lichamen totaal van u afhankelijk biijven, waardoor,
zoodra de Regeering bet zelve wii of wel door ears der
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beide lichamen met behuip van budgetverwerping daartoe
gedwoiigen wordt, hat weerstrevige collegie ken worden
ontbonden, zoodat alle leden van hat lichaam die uw wil
in den wag stonden verdwijnen zullen als kafvoor den wind .
,you misschien hier niet met meer recht den . ooit de
Eerste Kamer als vjfde rad van den wagen mogen worden
betiteld P Zouden niet, indien dit twee-kamerstelsel wend
ingevoerd, de wetgeving en hat staatsbeleid gevaar loopen
van of, bij voortdurend verschul van inzicht tusschen de
beide dealer der vertegenwoordiging, tot stilstand te geraken, Of, bij liefelijke eenstemmigheid, geheel in . hander
to komen niet eens van de meerderheid, die gewoonlijk
weinig to zeggen heeft, maar van de best georganiseerde
en hat enzijdigst hear wil doorzettende staatspartijP
Van de beide andere door de HH . D r u c k e r c .s. voorgestelde nieuwigheden, hat vrouwenkiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging, behoeft in dit verband weinig
to worden gezegd . Ook her zijn de argumenten tot ondersteuning van het voorstel zoowel in aantal als in gehalte
uitermate ,,summier" . Vermits evenwel hat voorstel zoomm
de invoering van hat eene als van hat andere voorschrijft, dock slechts de mogelijkheid voor de invoering
ervan opent, loont hat de moeite niet, nu reeds de vooren nadeelen ervan to bespreken . Zuiks to
minder omdat,
near hat mij voorkomt, de volstrekte uitsluiting van vrouwen,
dus zelfs van wecluwen en vrouwelijke gezinshoofden, van
hat kiesrecht voor Staten-G-eneraal, Provinciale Staten of
Gemeenteraden door weinigen meer verdedigd wordt, terwiji
voor invoering eener evenredige vertegenwoordiging grondwetherziening niet bepaald noodzakelijk schijnt, tenzij men
hat beginsel ook voor de Eerste Kamer in toepassing wiT
brengen .
Breeder van opvatting en gewichtiger wet de strekking
aangaat schijnt mij hat voorstel der sociaal-democraten .
Dat voorstel Loch brengt hat kiesrecht in hat nauwste
verband met de practische politiek en met hat streven der
sociaal-democratic, en houdt hater de onderlinge verhouding
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in hat 00g . Het is zeer oprecht . Mochten de anti-sociaal .
democratisehe
e partijen, voor zoover deze hun voorstel tot
grondwetherziening steunen, later bemerken dat zij daardoor hebben meegewerkt tot de ten onderste boven keering van de bestaande orde van taken, dan zullen zij
nooit kunuen bewereu om den tuin to zijn geleid .
De voorstellers doen - en hierin wijken zij, mean 1k
ten eenenmale of van de overige voorstanders hier to lands
van algemeen kiesrecht - op eenig individueel recht
hetzij van den mensch, hetzij van hat gezinshoofd, hetzij
van den arbeider, hetzij van den geschikten burger enz . geen
beroep .
Niet alsof zij, als goads politici, de medewerking ook van
deze voorstanders van algemeen kiesrecht versmaadden .
ilet ,,je prends mon bien oit je le trouve", is ook hun niet onbekend. Daarom beroepen zij zich al dadelijk op hetgeen, vooral
Binds de indiening van de kieswet-Tak, door een deal der
antirevolutionairen is geleeraard omtrent hat algemeen gezinshoofden -kiesrecht, waarbij zij echter ten onrechte zich beroepen
op hetgeen tij dens de j ongste grondwetherziening in de
Tweeds :lamer is betoogd van antirevolutionaire zijde . Wel
is destijds van die zijde beweerd dat in &n gezin hat kiesrecht
alleen .nag worden uitgeoefend door hat gezinshoofd, dock
nimmer hat clgenieen huismauskiesrecht gepredikt . En sedert,
tijdens de behandeling der kieswet-Tak, ook van revolutionaire
zijde de niet-gezinshoofden met de gezinshoofden op en lijn
zijn gesteld, is van hat beginsel, waarop dat ,,algemeen
gezinshoofden-kiesrecht" beweerd ward to berusten niet veal
meer dan de naam overgebleven . Dat hat steun zou viuden
in de II . Schrift is wel beweerd, dock, voor zoover 1k west,
nimmer aangetoond .
De soc .-dam. . voorstellers roepen niet slechts den steun
in van de voorstanders van hat algemeen huismanskiesrecht,
dock ook van die groep onder de antirevolutionairen, die
ouder leiding van Ds . T alma hat arbeiderskiesrecht verdedigt. Patrimonium, een klein, maar actief ,,werkliedenverbond", schijnt, volgens de Heeren T r o e 1 st r a c . s .
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altans, to beweren dat ,,tegenover den ecomornisehen plichi
van den werkrnan als voortbrenger toch minstens do toekenfling behoort to staan van ziju politick recht als burger ." Pit
schijnt dan do rechtsgrond to zijn, waarop dat arboiderskiesrecht berust. Dc voorstellers der grondwetherziening
merken op, dat dit ,,in de praktjk al zeer weinig van het
algemeen kiesrecht zon verschillen ." Zeer terecht ; de
arbeider - in de beteekenis van werkman - arbeidt
geenszins om een economischen plicht to vervullen, maar
eenvoudig om in zijn levensonderhoud to voorzien . EIij staat
daarin gelijk met alle andere menschen die in hun levensonderhoud moeten voorzien . evil men nu die gewone
werkzaamheid aanduiden met den wijdschen naam van vervulling van economische plichten, waarvoor dan als belooning
zekere politieke rechten moeten worden toegekend, dan zal
men om dezelfde reden doze rechten moeten toekennen aan
alien, en wel allereerst aan de vrouwen, wier onophoudelijke,
onbetaalde en onbetaaibare arbeid nit economisch oogpunt
zoo onrnisbaar is, dat zij zich, rode zij dank, nog nimmer
do luxe eener werkstaking hebben veroorioofd . Tedereen,
behalve bedelaars, kinderen en enkele nietsdoeners onder de
renteniers, vervuib op do eon of andere wijze ,,dea economischen plicht van den workman als voortbrenger" .
Al rekenen do sociaal-democratische voorstellers op do
huip van hen, die ineonen dat hot kiesrecht, om welke
reden dan ook, aan zekere individuen toekornt, toch stellen
zij zich zelven op geheel anderen grondsiag . ,,Zij kunnen
hot kiesrecht niet als eon ,,geboorterech" of als een voor
nile tij den en volken geldend ,,natuurrecht" der burgers
beschouwen . Hun uitgangspunt bij do beoordeeling van
hot rocht is niet do individu, met ondersteido souvoreine
rechten gewapond en do vervuiling daarvan eischend, maar
do maatschappeiijke kiasso, waar van do individu dod uitmaakt ." Zij wilien ,,het algemeen bolang laten beslissen
over do vraag van hot kiesrecht der iudividuen ."
Met doze praomissen zou een U r o e n v a n P r i fls t e r e r kunnen instemmen . Bij de bepaling van hot aan-

deel dat ,,het yolk" behoort to hebben aan het staatsbestuur
behoort in d e eerste pleats niet met de individuen, maar
met maatschappelijke groepen to worden gerekend, en beslist
niet het reeht van den individu, maar bet algemeen belang
Intussehen houdt hiermede de overeenstemming met
de christelijk-historische, ook door Mr . G r o e n v an Pr ins t e r e r verdedigde zienswijze op, en begint de gedachtengang een gansch andere to worden . Maar die zienswijze stemt
evenmin oversee met die der partijen, welke aan de beginselen
der fransehe omwenteling hear aanzijn verschuldigd zijn
Eene korte uitwijding om dit goed to doen uitkomen zij
bier geoorloofd .
Ret rekenen met maatschappelijke groepen, standee .,,
is bet kenmerk van bet staatsrecht der middeneeuwen .
Door bet toekennen van bepaalde rechten aan elken stana
afzonderlijk trachtte men bet evenwicht der belangen en
daarmede de beginselen der reehtvaardigheid in stand to
houden . Van lieverlede wijzigden de maatschappeljke toestanden zich zd~, dat de oude standenindeeling er niet meer
op paste en dus vervallen moest . wet eerst recht was
werd onrecht . Ret groote werk der fransche revolutie, dat
in zoover den ook met de historische ontwikkeliug rekening
hield, is voorzeker geweest de invoering der gelijkheid voor
de wet, d . w. z . bet doen wegvalleu van bet versehillend
recht der stan den, waardoor alle ingezetenen gelijkelijk
onder eenerlei recht kwamen to staan .
Tweeerlei wend daarbij echter over bet hoofd gezien,
vaak zelfs met beslistheid ontkend ; namelijk dat bet recht
een hoogeren oorsprong heeft den de menschelijke wil,
voorts dat, al moesten de standen met bun eigen wetten
(privilegien., geenszins op to vatten als bevoordeelingen)
verdwijnen, toch nit staatkundig oogpnnt de maatschappij
niet enkel als een groote hoop individuen, maar ook als
nit groepen bestaande moet worden beschouwd ; groepen
die vaak underling tegenstrijdige belangen hebben .
De beginselen die Binds 1789 den politieken loop der
ding en hebben beheerscht zetten bet individualisme, niet
echter bet egoisme op den voorgrond . Meenende dat bet
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was het voornaamste streven hunner aanhangers, op elk
gebied de individueele vrijheid to verdedigen en aan ieder
individu uit walks maatschappelijke kiasse ook kans te
geven, tot de grootst mogelijke welvaart to geraken . Van
dear in hat algemeen hun besliste of keer van hat makers van
uitzonderingswetten, van hat nemen van maatregelen tegen
sane bepaalde klasse der aiaatsehappij . van dear ook in
ons land de overtuiging dat liberalisme en vrijhandel bij
elkaar hooren . Al komt de vrijhaudel wellicht hat meest
den trouwens your elkeen toegankelijken handel in hat
gevlei, toch was niet dit de grond waarop hij verdedigcl
ward. 1k herinner mij hat antwoord, dat een mijner liberals
vrienden, wiens bloeiende handelszaak ten gevolge van den
onbelemmerden invoer van gezaagd hoot totaal to niet was
gegaan, mij gaf op mijne vraag of hij flu nog v®or den
vrijhandel was . leer zeker, want tal van anderen hebben
van dien vrijen invoer grout voordeel gehad . Pat klinkt
toch hater, den de ellenlange vertoogen van menig fabrikant,
dat als hij persoonlijk niet meer genoeg verdient de algemeene welvaart to groude gaat. E[et komt mij steeds voor
dat de algemeene welvaart, die, over hat algemeen genomen,
jaarlijks toeneemt en moat toenemen, nauw verband houdt
met dat thans door velars zoo aangevallen individualistisch
stelsel, dat den individu, om in goeden doers to blijven of
to komen, tot voortdurende en uiterste inspanning dwingt ;
een stelsel dat wel verminkt dock niet geheel tar zijde
gesteld wordt in die protectionistische landen, die grout
genoeg zijn om bin nen eigen grenzen aan de toepassing
ervan nog voldoende gelegenheid to verschaffen .
De algemeene wetten die de politieke rechten der
ingezetenen beschermen, - en waartoe ten onzent ells
partij en, de IR . K, en antirevolutionaire niet minder den de
liberals hebben meegewerkt, - zijn thans zoo ruim, dat
ook nu nog door geene partij om wijziging of verruiming
daarvan wordt gevraagd . In gears land bestaat op politiek
en maatschappelijk gebied meer vrijheid den in hat onze .
1k zie daarbij geenszins de hooding van de liberals
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over hel5 hoofd . Die hooding, hoe betreurenswaardig ook
iii mijn oog, ontsproot niet uit lust om de vrijheid to onderdrukken, maar nit de dwaling, dat staat, godsdienst en kerk
niets met elkaar to maken hebben, en dus van elkaar to scheiden
zijn . Daarop berustte de meaning dat de mensch ,,rieubraal"
kan worden opgevoed . Genqemde partijen hebben lang
gemeend, dat die ,,neutraliteit" inderdaad bruikbaar was
voor alien, en gevoelden daardoor niet dat haar stelsel in
den diepsten grond geloofsvervolging was . Hadders zij terstond, inplaats van eene ,,voor ells richtingen bruikbare"
(liever, onbruikbare) kerk en school, in beginsel de vrije
kerk en de vrije school aanvaard, zouden zij minder dan thans
van onderdrukking van andersdenkenden zijn beschuldigd,
minder ook zich van een groot deal oozes yolks hebben
vervreemd .
Geen beschuldiging tegen de partijen, die sind 1789 onder
welken naam ook de politieke leiding hebben gehad, schijnt
mij onjuister, dan dat die partijen door klassenbelang warden
beheerscht .
Dat menschen met groot kapitaal of groot
Iandbezit vaak ook grooten politieken invloed oefenen is
jets onvermijdelijks . Maar Been enkele wet of maatregel
is aan to wijzen, die ten Joel heeft eene klasse to bevoordeelen .
Integendeel moest, meende men, aan bet intellect, dat wel
zoo individualistisch mogelijk en over ells kiassen verdeeld
is, hat overwicht worden toegekend . Niet slechts zijn dan
ook tal van oude en gegoede families in den loop der
vorige eeuw verdwenen, maar taTToos zijn de families die
thans in ooze steden onder de „rag eerende kiasse" worden
geteld, dock een dertig of veertig j aren geleden niet of
nauwelijks warden genoemd . Het laag houden van hat
schoolgeld in de openbare schoen had, althans in de nietlagere scholen, ten doel aan elk geschiktindividu nit elks
kiasse de kans to verzekeren om hooger op to klimmen .
,,Kapitalisme" en ,,grondadel" hebben als zoodanig niets in
to brengen. Ook nu nog ken niet op eenige alley natuurlijke ontwikkeling in den wag staande belemmering worden
gewezen, of de bedoelde partijen zien zich, krachtens haar
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to weaken .
1k kom thans tot het ontwerp der sociaal-deinocraten
terug .
De sociaal-democraten, trouwens niet zij alleen, hebben
gevoeld welke de groote foot is, die door de bovenbedoelde
partijen ward begaan . Rat individualisme, de in dividueele
vrijheid, de kans voor iedereen om alles to worden, - dat
alles is heel mooi. Maar wet heeft de groote masse daaraan, vooral sedert de geweldige ontwikkeling van hat machinewezen den arbeider tot ,,verleugstuk der machine" gemaakt
heeft, en wel tot een nit economisch oogpunt beschouwd .
minderwaardig, wiji lichter vervang- of vernieuwbaar, verlengstuk. De individu die near boven ken komen moge
door daze vrijheid gebaat zijn, de groote masse wordt er
hat slachtolfer van, vooral omdat tegenover hear vrijheid
ook de vrij wel onbelemmerde vrijheid staat van den werkgever om eigen macht to misbruiken . Economische vrijheid
bestaat feitelijk voor die masse niet, in elk geval in veel
min dare mate den voor hen die in een of anderen vorm
zeker kapitaal bezitten . IDaarbij komt, dat zoowel op geestelijk
ale op economisch of sociaal gebied de onderste lag en der
maatschappij veel meer sociaal dan individnalistisch voelen,
en aan individueele vrijheid veal minder waarde hechten
den de meer iutellectueel ontwikkelden, zoodat zij zich veal
gemaklijker den dezen onder een politiek dwan .gju.k, mite
door eigen kiasgenooten opgelegd, buigen, en, n7.its zij in
eigen kring vrij zijn, minder gevoelen voor de geestelijke
vrijheid van do kringen wear zij niet mee verkeeren .
Doze masse, die geleerd wordt hear wel steeds toenemende, dock altijd toch betrekJelijk mindere welvaart
toe to schrijven aan een door de rijkeren ten eigen behoeve
aan hear opgedrongen stelsel, gevoelt lichtelijk neiging om
terug to keeren near den toestand, toen do menschen
klasse- of groepsgewijze aan bijzondere regelingen, destijds
privilegies genaamd, warden onderworpen . Geheel do tegenwoordige arbeidswetgeving heeft do strekking, voor eon
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afzonderlijk deal des yolks een bijzondere regaling in to voeren .
Neem b .v . de ongevallenwet . Indian hat recht eischt dat
de meester aansprakelijk zij voor elk ongeluk, dengene
die bij hem in dienst is overkomen, den behoorde dit to
gelden voor alien . Toch is dit flu niet hat geval ; alleen
den arbeiders, en nog slechts een deal hunner en aileen dat
deal van hun loon dat de J 4 .- per dag niet overschrijdt, geldt
de regaling . Is de werkgever in hat zoo even bedoeld gavel
aansprakeiijk tegenover den werkman, den zal daze, near hat
gewone recht, een vordering hebben tegen den patroon
die de vergoeding weigert, en zoo die patroon niets heeft
zijn vergoeding moeten derven . Maar hat specials recht
geeft den werkman, in voislagen afwij king van hat gewone
recht, hoewel hij niet in dienst was van den staat, een
vordering op de publieke kas, hat aan den staat overlatende
zijn verhaal to zoeken bij den patroon . Ook de woningwet
heeft bepaaldelijk de strekking om nit de algemeene kas
to puttee ten behoeve van arbeiderswoningen. In steeds
toenemende mate wordt bij niet- naleving van een gewoon
burgerlijk contract, zoodra hat een arbeidscontract geldt,
de patroon met straf bedreigd inplaats van, near hot gewone
recht, met veroordeeling tot schadevergoeding . Ads ouderdomspensioenen worden ingevoerd zal, ten behoeve van de
arbeiders, of alias Of in elk gavel een deal nit de openbare kas
worden bijgepast, terwiji voor alien die niet tot den arbeidersstand behooren en ook niet in staatsdienst zijn waarschijnlijk
niets zal worden gedaan . Zelfs is men reeds teruggekeerd
tot hat middeneeuwsche steisel om quaesties een zekeren
stand betreffende to dose beoordeelen en beslissen door
rechters uit dien stand gekozen . In dien gedachtengang
past den ook hat ,,arbeiderskiesrecht", en last zich tevens de
gebelgdheid van vale arbeiderskringen verkiaren over de
ten vorigen jars ingevoerde aanvulling der strafwet, die
ten doel had geweldplegende arbeiders aan hetzelfde recht
to onderwerpen, waaraan in ons land sinds onheucheiijke
jaren aile burgers onderworpen zijn . De bestrijders dier
aanvulling oordeelden, dat de arbeiders voor hun doel die
geweidpleging of dwangmiddelen noodig hadden en dat op
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then grond de wetgever die behoorde toe to laten . Een
teeken des tijds is het, tat zelfs een deel der liberalen die
bestrijders van gelijk reeht voor alien hebben gesteund .
Door tot die specials arbeiderswetgeving mete to werken hebben aile partijen de rechtmatigheid ervan erkend .
Tnderdaad valt niet to ontkennen tat de individueele vrijJieid van beweging en ontwikkeling, hoe zegenrijk ook in
menigerlei opzicht, toestanden heeft doen ontstaan, waaronder de werkmansklasse meet dan eenige enters gebukt
gaat, en tat daaraan niet genoegzaam to gemoet ken worden
gekomen door eene wetgeving die alleen met individuen
zich afgeeft, en de bijzondere omstandigheden waaronder
1e werkmansklasse verkeert buiten rekening laat. Het wend
noodig niet alleen den individueeien burger, maar ook
zekere groepen der maatschappij onder de hoede to stellen
van de wet .
Daaruit volgt echter niet, tat nu die klasse, die near
een specials regeliug ten eigen behoeve verlangt, ells enters

groepen en hare belangen behoort to beheerschen en eau
zich to onderwerpen . Evenals ten tijde der middeneeuwen
most ook nu nog near zeker evenwicht van tegenstrijdige
belangen worden getracht . Vandaar het mm of meet bewuste
verzet van zo vel n onder de niet-handwerkslied n teg n alge-n
meen individueel kiesrecht, huismanskiesrecht hieronder begrepen . Zoodra nit beginsel de wetgever rekent met bijzondere
klassen of groepen, heeft een kiesstelsel tat enkel met
individuen rekent, Been zin meet . De tairijkste groep heeft
niet meet recht dan de minder talrijke, en de inrichting
van het kiesstelsel zal moeten pogen to beletten tat de
invloed op 's lands beleid en op de vaststeiling van het recht
enkel near het aantal individuen berekend wordt . Ons
tegenwoordig kiessteisel tracht tit doel eenigermate to bereiken door het tweekamersteisel, door de getrapte verkiezing
voor de Eerste Kamer en door het verbiuden van het
kiesrecht aan zekeren maatschappelijken welstand, waardoor
van ells maatschappelijke groepen, dus ook van den arbeidersstand, slechts tat deel invloed ken oefenen op den
uitslag der stemming, tat bewijzen ken zelfstandig in eigen
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onderhoud to voorzien . Dit een Mammonskiesrecht to
noemen is nets anders dan een spelen met pakkende woorden . De bestaande kieswet last een aanzienlijk deel der werkliedenbevolking tot de stembus toe ; een groot deel daarvauu
sluit zich zelf uit, niet doordat het weig ert daarvoor een
offer to bren.gen,
dat wordt van niemand geeischt,
maar doordat het weigert aan zijn wettelijke verplichting
tot betalen van belasting to voldoen . De fieeren T r o e 1 s t r a,
c .s . trachten wel in hun Memorie van. Toelichting op allerlei
wijze dit eenvoudige feit weg to redeneeren enn tevens aan .u
to toonen, dat de arbeidersbevolking zoo goed als nets in
to brengen heeft, maar noch het een ., noch het auder zal door
een on.partijdig beoordeelaar worden toegegeven, en elk jaar
blijkt duidelijker hoe nu reeds geheel de wetgeving, hoe vooral
de Tweede Kamer o-nder den invloed staat juist van den werkman, zob dat op meer dann een punt aan onze arbeidersbevolking
grooter vrijheden en meer voordeelen verzekerd zijn dan ini
linden wear het algemeenn kiesrecht is ingevoerd .
Intusschen is met dezen toestand de sociaal-democratic
niet tevreden. Zij beweert nog steeds, dat de arbeidersstand nets is, en wil dat hij alles zal zijn. filet is hear
niet, zooals alien anderen partijen, to doen om alle belemmerin.gen weg to nemen die een gezonde on .twikkeling der
maatschappelijke verhoudingen in den, weg stain, of de
onrechtvaardigheden to doen ophouden die van de vrijheid
van individueele ontwikkeling en van de onbelemmerde
concurren.tie het gevolg zijn, maar zij wil aan eene klasse
de macht in hander geven over de geheele maatschappij .
Is dat niet in hooge mate onbillijk ? Staat zij, door dit to
wilier., n.iet ver beneden de middeneeuwen., die toch steeds,
gestreefd hebben near zeker even wicht vann standee., en
daarom aan elken stand zijn bijzondere rechten of privilegienn
toekenden ? In hare oog en. volstrekt niet, om de eenvoudige
redenn dat in hear systeem alle verschil van rang en stand
behoort to verdwijnen., zoodat slechts ~~n.e klasse overblijft,
de klasse van arbeiders in dien.st vann de maat,sc_•h appij . Op
die wijze on tstaat er waarschijn.lij k grooter, in elk geval
voor alien dezelfde welvaart. Misschien gnat daarmede
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maatschappij moeten worden gereglementeerd op een wijze
die ons ondragelijk zou toeschijnen ; inaar wat nood P Welvaart gaat boven alles, ook boven de vrijheid . En dat die
welvaart zal komen, daaraan twijfelt Been sociaal-democraat .
Hat is op hat hiervoren uiteengezet standpunt dat de
Heeren T r o e is t r a c .s . zich bij de verdediging van hun voorstel hebben gepiaatst. ,,Ret streven der kiasse der loonarbeiders, die zich in vakvereenigingen tegen de leiders
der industrie en in een zeifstandige arbeiderspartij tegen de
partijen der burgeriijke kiasse, als bezitters en beheerschers
der politieke macht hebben georganiseerd, kan worden
gekenschetst, ais, voor hat he ci en : verovering en gebruik van
alie poiitieke rechten tar verbetering van haar economischen toestand, tar verhooging van haar moreel en intelIectueei pail, tar versterking van haar invloed op arbeidsregeling en Staatsbestuur, en voor de toelcomst : verovering
der poiitieke maclit, om weg to nemen alie beletselen tegen
en to scheppen de noodzakeiijke juridische voorwaarden
voor de maatschappeiijke voortbrengingswijze, de industrieeie
democratie".
Reeds op dit oogenbiik heeft, volgens de voorsteilers,
,,de burgerkiasse, ook ten onzent, haar eigen kiassebelangen
volledig kunnen behartigen ; ieder gevoelt, dat de tijd
voorbij is, waarin zij de draagster was van de belangen en
ideeen, die de wereld vender moeten sturen" . Zij steunt
dan ook meer en meer op ,,den grondadel" en „hat industrieele grootkapitaaP' . Maar die toestand ,,kan niet duurzaam zijn" ; de arbeidersklasse is bezig al dat andere to
vervangen ; „hat algemeen kiesreclit is de onmisbare voorwaarde om to waken dat de arbeidersklasse, naarmate zij
aan invloed en maclit wint, daze zal weten to gebruiken
met verstand en oordeel, met een ruimen blik op de behoeften der maatschappij, voigens de nooden, eisclien en
mogelijklieden der economisclie ontwikkeling van hat tijd
perk, waarin zij aileen of met andere kiassen tot leiding
wordt geroepen" . ,,De wijziging van hat regeerstelsel, van .
hat eigendomsrecht, van de Staatstaak enz, vor die verO.E.1V3
23
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arbeidersklasse, die door die verandering van stelsel medezeggenschap aan de in maatschappelijk beheer gebrachte
productiemiddelen zou verkrijgen en daarmede nit den
dienst eener kiasse, der ondernemers, in die der maatschappij,
dus merle van zich zelve zou overgaan" . Dientengevolge
irervalt dan het tegenwoordig klassenverschil .
,,Op dit stndpunt is de invoering van algemeen kiesrecht een eisch van maatschappelijk belang," zeggen de
voorstellers .
Houdt men nu daarbij in hat oog, dat near de leer der
sociaal-democraten, ook der 11 .11 . T r o e 15 t a c .s., hat recht
niets antlers is dan een maatschappelijk beg rip, waarvan de
inhoud bepaald wordt door de heerschende klasse, die
daarbij geen anderen maatstaf aanlegt en aanleggen ken
dan hear kiassebelang, en dat derhalve, zoodra de klasse
der handwerkslieden (de talrijkste arbeiders) hat staatsbeleid in handen heeft, daze slechts met die belangen zal en
ken rekening houden, waarvoor de meerderheid dies klasse
iets voelt, dan kan men zich een voorstelling maken van
de toekomst, die met behuip van de grondwetherziening van
de IE[eeren T r o e 15 t r a c .s . in hat leven moat worden geroepen . Het kan wellicht nuttig zijn zich hierbij nog eens
de woorden to herinneren van de Memorie van Toelichting,
dat „hat algemeen belang beslist over de vraag van hat
kiesrecht der individuen", en dat derhalve niets aan de
herhaling van de invoering der constitutie van 1798 in den
wag zou staan, toen gansche groepen van burgers om hun
staatkundige meaning werden uitgesloten . Als het kiassebelang zoo iets eischt is zoo iets gerechtvaardigd . Het
voorstel der Heeren T r o e 1 st r a c .s . last zoodanige nitsluiting dan ook toe .
lEt de praemissen, waarop hat algemeen stemrecht
irolgens Mr . T r o e 1st r a c .s . behoort to berusten, volgt de
verdwijning van de Eerste Kamer, in hun oog eene vertegenwoordigin par excellence van de belangen der ,,heerschende
klassen," 66 van zeif, dat de overigens goad geschreven
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worden gemist .
Ook van hot vrouwenkiesrecht behoeft hier nets to
worden gezegd, omdat alleen do mogolijkheid om hat in to
voeron wordt voorgesteld. In algemoene termen wordt hot
aanbevolen, zoodat do vrouwen tevreden kunnen zijn ; zelfs
beloven do voorstellers hot to willen helpen invoeren ; toch
meenen zij aan den lateren kieswetgever to mooten overIlaten ,,in hoeverre daze meant van zijn recht om bij do wet
do vrouw van hot kiesrecht nit to sluiten, gobruik to mooten
maken ." Bij do finale regaling zal hot ,,klassobelang" wol
den doorsiag moeten goven . Recht op kiosbovoogdhoid ken
do vrouw evenmin als eonig ander individu doen golden .
Eveuredige vertegonwoordiging wordt door do voorstellers wenschelijk gokeurd . Zij schijnen daarbij uitsluitend
aan partijvertegenwoordiging to denken ; alleen darvan ten
minste is in hun toelichting sprake, en hot past ook alloen
in hun stelsel. Doch ook hior ken dit punt wordon voorbijgogaaD, om dezolfde radon waarom hot bij hot ander ontwerp
onbesproken bloef.
Van moor beteekonis is hetgeen wordt voorgestold
omtrent do bevoegdheid aan zeker aantal kiozers toegokond
om over eon door do Staton-Generaal aangenomen wotsvoorstel sane volksstemming nit to lokken .
De voorstellers verlangen eon tegenwicht tegen hot
Parlement, dat gevaar loopt ,,zich to veal to, plaatsen boven
hot yolk en door eon gevoel van almacht en overschatting
van zijn teak en bevoegdheid to weinig rekening to houdon
met do workelijko verhoudingen in hot yolk en met zijn
directs belangen" . Hot Koninklijko veto is, in do oogon dor
Bill. T r o o 1 st r a c.s ., ,,gelukkig mats moor den eon roliquie" .
Vooraisnog achton zij hot yolk niot in staat voor de directs
volkswetgeving. blear hot referendum is toch eisch van hot
democratisch beginsol, on heeft voor do democratio oono
opvoodonde kracht . Erkend wordt, dat blijkons do ondorvinding dit instituut eon nog al behoudendo working heeft .
Intusschen wordt die working van dit democratisch instituut
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niet weinig verzwakt door de bepaling dat „peens yolksstemming geldig is, waarbj hat petal stemmen, door de
meerderheid uitgebracht, minder dan een derde van alle
stemgereehtigden bedraagt ." Niet licht trommelt men, tar
afstemming eener wetsvoordracht, een derde van alle stem
gerechtigden bijeen.
Te ontkennen is het overigens niet, dat tegenover de
almacht der Staten-Generaal een tegenwicht steeds noodiger
wordt . Of in eene monarchic dat tegenwicht niet jars
suo berust bij de Kroon, en of hat niet wenschelijk zou
zijn de uitoefening van het koninklijk recht van veto practisch
mogelijk to makers, door aan de Kroon de bevoegdheid toe
to kennen eene volksstemming over een door de S . U . aan
genomen wetsontwerp uit to lokken, ziedaar vragen die ik,
om niet to uitvoerig to worden, in dit artikel tar zijde zal
laten . Eveneens een onderzoek naar de vraag, of zulk een
referendum niet ook verdedigbaar ware op grond dat de
partijenindeeling, heden ten dage naar het schijnt onmisbaar,
geenszins tot een ware volksvertegenwoordiging leidt, zoodat
hat niet zelden is voorgekomen dat eene zelfs bij algemeen
kiesrecht gekozen volksvertegenwoordiging geheel in strijd
handelt met hat algemeen gevoelen der bevolking . Bij de
stembus toch wordt vaak veal moois voorgespiegeld en over
vele zaken gepraat, waarbij de een heel wat anders denkt dan
de antler. Eerst aan de vrucht wordt, door hat groote
publiek, de boom gekend, en die vrucht smaakt dikwijls
minder goad dan de kweekers hadden voorgespiegeld .
1k mean mij tot daze uiteenzetting van de begiuselen
waarop beide voorstellen tot grondwetherziening berusten
to kunnen bepalen, zonder elk daarbij gebezigd argument
reader to bespreken . I3 .et was enkel mijn streven duidelijk
in hat licht to stellen, waarin principieel hat voorstel der
sociaal-democraten van dat der heeren D r u c k e r c .s, versehilt .
Wordt door de laatste groep algemeen stemrecht verlangd als gevolg van de ,,meening" dat, in dividueel genomen,
ells burgers gelijkelijk geschikt en daarom dan ook gelijkelijk gerechtigd zijn tot uitoefening van hat kiesrecht voor
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provincie en rijk, en zulks misschien met de nevengedachte,
onlan gs door een der voorstellers in een meeting uiteengezet,
dat alleen met behulp van algemeen kiesreeht de lib erale
partijen wear aan hat roar kunnen komen, - door de sociaaldemocratisehe groep wordt hat algemeen kiesrecht geeischt als
middel om op de snelste manier to koinen tot eene nieuwe
maatschappelijke ordering, waarin slechts voor ene kiasse,
de arbeidersklasse, pleats is, welke klasse den bij meerderheid van stammer de minderheid zal dwingen op elk levensgebied, bepaaldelijk op sociaal gebied, zich to gedragen
near hear inzichten en to onderwerpen aan hear wil .
Misschien zal, na nauwkeurige overweging van den gedachtengaiig der sociaal-democraten, bij een onbevooroordeelden toeschouwer nog weT eenige twijfel rijzen aan de juistheid
der stalling, dat de sociaal-democraten eigenlijk niets antlers
zijn dan de wettige kinderen van hat liberalisme . Er zijn gewichtige punter van overeenkomst, maar wellicht nog grooter
punten van verschil .

Vrijwillige boedelafstand?
DOOR

E . B. KIELSTRA .

Bij de debatten over de indisehe begrooting is, den
20" November 1903, van socialistisehe zijde, een denkbeeldd
geuit dat, naar onze meaning, wel verdient met eenige
uitvoerigheid besproken to worden . Sommigen mogen van
oordeel zijn dat doodzwijgen dienaangaande de bests staatkunde is, - wij vreezen dat, wanneer voor een o . i. verkeerd
clenkbeeld ongehinderd stemming wordt gemaakt, de voor
spelling kans zoude hebben bewaarheid to worden dat de
socialisten , .van jeer tot jeer meer personen naast hen zullen
zien komen" . In de Tweeds Kamer is de zaak van verschillende zijden bestreden, maar in een deal van onze, en ook
van de Indische, pers vond zij verdedigers ; en hat kom
ons derhalve niet onnut voor, hear ook in dit Ujdschrift
to bespreken . Wij willen trachten, dit zoo objectief mogelijk to doers .
De redeneering der socialistische Kamerleden kwam
op hat volgende neder :
Voor ,,hat verarmde Java en de verwaarloosde Buitenbezittingen"
zijn honderde millioenen noodig, ona ze tot ontwikkeling en welvaart
to brengen, en bet kleine nioederlaud is ,,onmachtig" om die to
verstrekken . Hat heeft ook niet genoeg belang bij bet behoud der
om dat to doers . De afzetmarkt voor de industrieele produetie van bet naoederland is steeds kleiner geworden ; do „goad
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betaalde betrekkingen, in India gesohapen voor de zonen der (Nederlandsohe) bourgeoisie" sullen in aantal vermincleren naarinate ontwikkeldo inlanders voor versohillende betrekkingen nieer in aanmerking komen ; ale exploitatieterrein voor Nederlandsch kapitaal verliest
India zijn beteekenis, - do goads tijden ziju voorbij . Do voordeelen
van koloniaal bozit ziju dus steeds geringer geworden ; maar de nadeelen worden grooter door do steeds voortgaande uitbreiding van
koloniaal bezit, die bet gevaar vergroot voor verwikkelingen met
buitenlandsohe en binnenlandsehe -vijanden.
Hat is due wijs, one koloniaal bezit to beperken ; do voornaalnste eilanden - Java, Sumatra, Bangka, Billiton, Bali, Lombok - to
behouden, do rest to verkoopen aan sane groote mo gendheid, en do
opbrengst to doen dienen om Java er wader boven op to belpen .
Dit denkbeeld wordt geuit ,,met eon bloedend hart", maar onder den
drang der volstrekte noodzakelijkheid .

Na de bestrij ding, die daze redeneering van andere Kamer
leden ondervond ward zij nader verdedigd met een beroep op
de gesehiedenis : ook in vroegere jaren ., zoo heette hat, zijn
onzerzijds kolonien afgestaan of verkocht .
Wij meenen goad to doen, bij onze pogingen tot wederlegging van de boven in hat kort teruggegeven redeneering
alle gevoelsargumenten buiten sprake to later . . Wij kunneu
ons begrijpen, dat men haar uit ,,met een bloedend . hart"
Nederland is trotsch op hat bezit van een groot koloniaal
rijk, -war het steeds, niet het minst ten bate der inboorlingen,
zijn invloed uitbreidt ; aan dat bezit ontleent hat zijn aanzien in de nj der volkeren. ilet besef van morsels verantwoordelijkheid voor een goad bestuur over dat rijk prikkelt tot
daden, en heeft een nuttige werking op ons volkskarakter . Dit
alles zou verzwakken, wauneer wij slechts een klein deal aanhielden, en dit, overeenkomstig de wensehen der voorstellers,
flnaneieel geen moeilijkheden meer kennen zou ; het kleinere
Nederlandsch-India zou dan voor zich self kunnen zorgen,
het moederland zou zich over den gang van taken wein .ig
meer bekommeren . . . . en inderdaad worden een klein land.
Wat ons betreft, wij zijn er trotsch op dat hat schijnbezit, dat in den aanvang van de 19e eeuw over seer belangrijke gedeelten van den Indischen Archipel gold, thans voor
een groot deal in een wezenlijk bezit is verkeerd . Wel
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verre dat wij daarin eene verzwakking van onze nationals
kracht, eene bedreiging voor onze toekomst zien, achten wij
den vooruitgang van onzen invloed een groot voordeel, en
liet is tot nu toe allerminst gebleken dat hij onze krachten
to boven ging.
In de laatste negentig j aren hebben wij b .v . geheel
Sumatra, haast vier meal grooter dan Java, aan ons gezag
onderworpen . Wij hadden er de hoofdplaats Padang met een
weinig beteekenend, verwaarloosd kustgebied, en eene vestiging op de hoofdplaats Palembang ; antlers niets . Het gansehe
eiland was ons feitelijk onbekend . De zeeroovers hadden
langs ells kusten vrij spel, en de bevolking was daarvan
eveuzeer het slachtoffer als van de anarchie in de binnenlanden .
Thans zijn Sumatra's Westkust (n .a den Padri-oorlog
van 1819-45), met zijn spoorweg near de stenko1enve1den ;
Bengkoelen (na de annexatie der Pasoemahianden in 1868) ;
de Lampongs (na de militaire expeditie van 1856) ; Palembang (na die van 1851-59) ; de Oostkust van Sumatra (na
het Siak-tractaat van 1858) geweten wear orde en rust heerschen, de welvaart toeneemt, de bevolking ons bestuur waardeert . Van Atjeh is het niet to betwijfelen of binnen weinig
j aren zal hetzelfde kunnen worden getuigd . Ons gezag breidt
zich gaandeweg nit over de landstreken in het binnenste
bins emend
Op Banka en Billiton ; in een belangrijk deel van
Borneo en Celebes ; op Bali en Lombok is hetzelfde geschied,
en wij hebben daarmede de bevolkingen wezenlijk groote
diensten bewezen . Zelfs op Java, wear ons gezag het meest
gevestigd was, zijn, na den Java-oorlog vooral, groote verbeteringen tot stand gekomen. Wij gelooven niet dat de
vroeger tot de vorstenlanden behoorende, toen under ons
rechtstreeksch bestuur gebrachte residentien ooit reden gehad
hebben, zich over den overgang to bekiagen .
Dit alles - en zooveel meer - was niet boven onze
krachten. Zou dan waarlijk de mogelijkheid ontbreken om
op denzelfden weg voort to gaan en, in de twintigste eeuw,
op Borneo, Celebes, de Molukken, Nieuw-Guinea en de
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breiden, - tot hail der inlandsehe bevolking en tot glorie
van den Nederlandschen naam?
Wij weigeren hat to gelooven ; na hetgeen in India
reeds is gedaan, is thans eene verklaring van onmacht voor
de toekomst zeker niet gerechtvaardigd . wear blijft ons
oud-iloflandseli zelfbewustzijn - waarlijk geen overmoed!
- wanneer wij de teak, ons door de historie op de schouders
gelegd, nu vrijwillig op anderen overdragen P
hear, zegt men, voor Java zijn eenige honderde millioenen noodig, en die ziju niet op andere wijze to verkrijgen .
0 zeker, men ken, plotseling alle wensehen willende
vervullen, eene hooge rekening opmaken . Wij kunnen ook
her to lands betoogen, dat 's lands inkomsten jaarlijks
eenige tientallen millioenen hooger behooren to zijn ; er is
immers nog zooveel noodig voor de leniging van ells
socials nooden! Wat host ook wear eene ouderdomsverzekering van Staatswege P hear wanneer alle wenschen
niet in eens bevredigd kunnen worden, matigt men die
tot hat bereikbare, en tracht men hat doel langzamerhand
to bereiken .
Zoo is nu ook de rekening van hetgeen Java behoeft
schromelijk opgedreven . Men vindt daarop o .a . 15 millioen
per jaar voor emigratie van Javanen near de Buitenbezittingen, terwiji het nauwelijks mogelijk is, per maand een
zestigtal Javaneu to vinden die genegen zijn tot den arbeid
bij de ontginning der kolenmijnen op Sumatra, wear zij
Loch goad betaald en verpleegd worden . Of emigratie met
het oog op de overbevolking in sommige streken van Java
inderdaad noodig is, mag nog geenszins uitgemaakt heeten ;
er zijn, op Java zelf, nog vale terreinen beschikbaar . Maar
dit houden wij voor zeker : als de Indische IRegeering tot
aanmoediging der emigratie besluit, zal zij in de eerste
jaren niet meer den enkele tonnen gouds knnnen besteden .
Men vraagt bezoldiging der dorpshoofden, die per jaar
6 millioen kosten zou. Die dorpshoofden, zegt men, zijn
nu onbezoldigd, en verschaffen zich den eenvoudig door
verkeerde middelen, clandestien, een inkomen. . . Geheel
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aanspraak op ambtelijk grondbezit ; meat afgescheiden
daarvan, - op de eene of andere wijze levee zij flu op
kosten van hot dorp, en de Regeering is geensziris verplicht dien last op zich to nemen . Hot ligt wel voor do
hand, dat elke gemeensehap haar eigen bestuurders betaalt,
en de Regeering doet haar plicht wanneer zij zorgt dat
dit met orde en regelmaat, zonder ,,verkeerdo middelen"
geschiedt . Wij gevoelen wel, dat ten doze groote verbetering noodig is, - maar n'iet, dat 's lands kas ter verkrijging daarvan wijd moot worden opengezot .
Er ziju intusschen op Java velerlei taken noodig
inlandsch onderwijs, geneeskundige dienst, verbetering van
den landbouw, afsehaffing van heerendiensten enz . Maar
dit alles loopt niet zbb in do millioenen dat men niet,
langs den geleidelijken weg, daartoe kan komen . vie ons
b .v . zegt : or zijn in do toekomst 500 inlandsche, behoorlijk
opgeleide geneesheeren noodig, zal bij ons zoker Been bestrijding verwachten . Er zijn or nu op geheol Java 91, twee meer dan eon jaar to voren (or kwamen 10 bij en
gingen 8 af) - en hot is niet to denken dat hot aantal
per jaar anders dan met ertkelen vermeerderen zaL Voor
do betaling der 500 behoeven wij ons flu nog goon zorgen
to maken .
Van andere uitgaven, waaruit do schatkist voldoende
inkomsten zal trekken, zooals rendeerende bevloeiingsworkon,
aankoop van particuliere landerijen enz, behoeven wij flu
niet to spreken ; in elk seder land worden zj nit geleendg
geld bestreden, en dat behoort ook op Java to geschiedon .
En wanneer men ons wijst op do (near wij hopen groote)
kans dat do inkomsten uit opium en lombard gaandeweg
vermindereii, dan antwoorden wij dat do Indisehe schatkist
schadeloos gesteld zal worden door do grootere welvaart
der bevolking, door die verruindering to weeg gebracht .
Wio zal meenen dat do schatkist van hot moederland in
noodlijdendon toestand zou geraken wanneer or in ons laud
geen sterke drank moor gebruikt word P
Intusschen, gaandeweg zal er voor Java moor geld
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dat de Nederlandsche Staat, gedachtig aan hetgeen in
vroeg ere jaren is geschiecl en hoezeer, zijn schuldenlast
door de Indische oversehotten is gedaald, rents en af .ossing
van het zoogenaamd ,,aaiideel van India in de Nederlandsche
werkelijke schuld", f 3.861000 gedurende cc. 47 jaren, voor
zijne rekening nemen zal . Maar afgescheiden daarvari, hat is gees optimisme wanneer men, in bijzonder magere
jaren, op een ietwat betere toekomst rekent . De inlandsche
bevolking heeft gedurende een pear j aar slechte oogsten
gehad ; de suikercultuur doorleefde kort gel eden sane
ernstige crisis, de koffiecultuur wordt door de lags prijzen
ernstig in hear bestaan bedreigd . Er is geen reden ona aau
to nemen dat dit alles j uist zoo blijven zal . En den, - is
de Atjeh-oorlog thans niet als geeindigd to beschouwen,
is de pacificatie van geheel Atjeh niet reeds belangrijk
gevorderd, zal dit land niet weidra ophouden een lastpost
to zijn?
De recleneering : Java heeft honderde millioenen noodig
en daze zijn niet op andere wijze to verkrijgen, gaat alzoo
niet op . Men heeft de geldelijke behoeften zeer overschat,
en er is geen voldoende reden om to betwijfelen dat in de
volgende jaren, wanneer voor buitengewone uitgaven, gelijk
overal tei' wereld, geldleeningen worden gesloten, de gewone
ontvangsten onvoldoende zouden zijn om do gewone nitgaven to bestrijden, ook al nemen daze ook dear geleidelijk
toe naarmate do staatszorg zich uitbreidt .
Tegenover de overschatting der Indische nooden staat,
near onze wijze van zien, sane onderschattin .g van. hot
belang, dat Nederland heeft bij hat bezit van India .
Is India een afzetmarkt voor do industrieele productie
van hat moederland? Hot antwoord der socialistische woordvoerders was tot zekore hoogto ontkennond : ,,wanneer m en.
d e statistieken raadpleegt, ziet men buiten den invoer van
Twentsche fabrikaten vole vreemde wares . aanbreng en, en
ken men zeggen dat eon ruim deal van den afzet in. hander
van Engeland en Duitschland is gekomen . Australia ver
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dringt ons op het gebied van boter- en zuivelbereiding,
terwiji weldra Japan op elk industrieel gebied onze Nederlandsehe industrie zal overvleugelen" .
Bier is, men gevoelt hat, de pessimist aan hat woord,
die ook in de toekoinst sleehts zwarte wolken ziet . Pat
groote industrielanden, als Engeland en Duitschland, een
belangrijk deal hebben van den invoer in Oost-Azie, ook
in ouze kolonien, ligt voor de hand ; dat de handel met
de naburen, zooals Singapore, Hongkong, Australia zich in
onze Oost steeds meer ontwikkelt, evenzoo . Maar met dat
al : is de als ter loops gemaakte uitzondering voor de
Twentsche fabrikaten niet opmerkelijk P Ret is in de Twentsche industrieelen to prijzen, dat zij ook buiten onze kolonien een afzetgebied voor hunne producten zoeken ; maar
het zou voor geheel Twenthe een sociale ramp zijn, wanneer
het den afzet in ons Indie verloor .
Wij
,,Wanneer men de statistieken raadpleegt"
hebben dat gedaan, en komen toch wel tot eene andere
beschouwing . De geheele invoer bij de gouvernements tolkantoren in Indie ward in 1901 geschat op 214 millioen ;
hiervan, in ronde cjfers,
voor 66 millioen nit Nederland .
" 21
ii
ii Engeland .
"
3 .5
"
'r
Duitschland .

0 .4

"
"

i' Belgie .

3.5
'r
Australie. . . .
Nu geeft daze statistiek geen zuiver beeld . hit Nederland
komen ook Duitsche goederen ; van iPinang en Singapore,
die to zamen voor bijna 90 millioen in voeren, komen ook
Hollandsche waren . Doch hat meest in hat oog vallend is
de vergelijking van den uitvoer nit Nederland en Belgie,
twee rijken, beide ongeveer even groot, Belgie met meer
industrie dan ons land . Ret groote verschil : 66 millioen
tegen 0 .4 millioen kan alleen zijne verkiaring daarin vinden,
dat Indie eene Rollandsche, en Been Belgische kolonie is .
En . . . . tegenover den uitvoer staat de invoer, die her
aan zooveel duizende meuschen van alien rang en stand
levensonderhoud verschaft . Terloops wordt gezegd : ,,de
r'
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suikermarkt is verplaatst van Amsterdam naar Londen en
New-York", maar men vergat to zeggen dat die verplaatsinb
werd opgewogen door de vestiging hier to lande van een,n
bloeiende tabaksmarkt . . . . Onze handel, onze scheepvaart
zouden een' onherstelbaren knak krijgen wanneer de kolonien
voor ons verloren gingen ! Iu 1901 berekende men in In .di~
den uitvoer aan de gouvernements tolkantoren op 244
millioen ; daarvan natuurlijk weder de grootste helft naar
andere streken in het Oosten, maar toch
voor 86 millioen naar Nederland .
t~
13
it
i~
Engelan d en Eng . kanaal .
~~
6
~~
"
Frankrij k .
~~
12
~~
" Duitschland .
71482 golden 11
Eelgie .
Is alzoo het bezit van onze kolonien voor handel,
scheepvaart en nij verheid wel degelijk van grout belang,,
niet minder is het dat omdat het een uitweg opent voor
een aantal jongelieden
niet alleen voor de „zonen der
bourgeoisie", maar nit alle standee
die hier to lande
een moeilijken strijd om het bestaan to voeren zouden hebben .
Wanneer er n iet jaarlijks een pear duizend gezonde, krachtige
manner als soldaat naar In.die ginger., zoo den het aanbod
vann arbeidskrachten her to lan.de niet evenveel grooter, en
dus voor den arbeidersstand de strijd omm het bestaan al
weder moeilijker zijn ?
De pessimist zegt ons : de bedoelde uitweg wordt gaan .deweg afgesloten : wane eer wij voor alle betrekkingenn dege
lijke, g oed ontwikkeld.e, vertrouwbare inlandsche ambtenarenn
kunnenn krijgen, is het wijs, daarvoor geen Europeanenn to
nemen. Zeker, maar zoover zijn wij mug lang niet . En. . . .
leert de ondervinding n.iet dat er, naarmate onze in .vloed
op de Euiten.bezitting en toeneem.t, dear meer Europeesche
ambtenaren vereisc .h.t worden a voorloopig meaner wij deni
oak de juistheid to m.ogen on.tkennen vann deze verklaring
„de baantj es voor Nederlan .dsehe jongens g eschapen, beginners in Indi.e denn ook al minder to worden" . Zij schijn.t .
ons onj uist, met het oog op de steeds voortdurende geleidelijke uitbreiding der am .btenaarskorpsen, en ook met
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bet oog op de uitbreiding der Europeesche landbouwnijverheid . Hoeveel Hollandsche administrateurs en opzichters
had men, vdor 30 j aren en thans, bij de particuliere cultures
op Java en in Deli?
Do beschouwing van den pessimist schijnt ons ook
daarom onjuist, omdat hij in zijne voorspellingen zeer eonzijdig is . Er zal een tijd komen dat wij, op Java, bj bet
IBinnenlandsch Bostuur b .v. 100 ambtenaron minder noodig
hebben . Wij gelooen dat ook ; maar tegen dien tijd zal
do staatszorg web zoover uitgebreid zijn, dat er minstens eon
zelfde aantal ingenieurs moor vereischt worden. Word
omstreeks 1860 niet reeds aangetoond dat men, om do

waterstaatsbelangen in Indie tot bun recht to cloen komen,
400 ingenieurs zou behoeven?
Als exploitatieterrein voor Nederlandsch kapitaal, zoo
wordt ons verder gezegd, verliest Indus zijne beteekenis ;
de goode jaren zijn voorbij . Is dat juist? Zeker zijn de
tij den verandord ; voor koffie-ondernemingen en Indischo
tramwegen b .v . zou thans geen geld to verkrijgen zijn .
Maar suiker, king, tabak en velerlei andero landbouwproducten vragen thans do aandacht ; Nederlandsch kapitaal
vindt loonond emplooi in petroleum-, tin- on andero mijnbouwkundigo ondernemingon, in do stoomvaart in don
Archipol en van dear near China on Japan . . . En naarmate do Nederlandsche invloed zich in do Buitenbezittingon
uitbreidt, zal hot exploitatiotorroin voor Nederlandsch kapitaal grooter worden . Er is goon enkelo reden om aan to
nomen, dat dit kapitaal in do tookomst minder gevraagd
zoudo worden.
Hierbij mogo eeno opmerking hear pleats vindene Do

ondervinding bert, dat aan able Tndisehe ondernemingon
bolangrijko risico's vorbondon zijn ; niotiig kapitaal is daarmode to gronde gogaan, - monig antler heoft daarontegen
grooto winston opgobeverd . Er is waarlijk goon rodon, den
golukkigen doze laatste to misgunnon ; niot alleen omdat zij do
gemeenschap bier to lands bangs alborlei wogen ton goedo
komen - wio hubp noodig heeft voor nuttige of liefdadigo
instellingen klopt immers in do eorsto pleats aan bij do ,,rijke
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voordeel brengen . Geen starker voorbeeld is in dit opzicht aan
to wijzen dan de Billiton-maatschappij, die, na 12 of 15 moeilijke jaren, tot hoogen bloei geraakte en van 1866 tot 1892
toe gouden vruchten wierp in der aandeelhouders schoot ;
1aarna ontving de Staat een groot aandeel van de winst .
Welnu : in 1851 was Billiton een zeerooversnest en een
lastpost . Tengevolge van de werkzaamheid der Billitonmaatschappij is het een rustig, welvarend eiland geworcien,
n in 1890, in den goeden tijd der aandeelhouders, kon
men berekenen dat het aan belastingen j aarlijks acht ton
aan de schatkist leverde, - veal meer den hat kostte .
Thans, bij de hooge tinprijzen, loopen 's lands inkomsten
uit Billiton near de drie millioen 's jaars .
Men kan het nu, van achteren gezien, bejammeren dat
de Staat niet van den beginne of ells risico heeft genomen voor zjn eigen rekening, - een fait is hat toch,
dat de particuliere ondernemingsgeest dear eene gansche
verandering ten goads heeft gebracht ; en dat, op dit oogenblik nog, het personeel op Billiton beter behandeld wordt
an dat der gouvernements-exploitatie op Bangka.
En . . . . de risico van dergelijke ondernemingen is niet
gering!
Tie, met hat oog op hat succes van enkelen, aandringt op staats-exploitatie, opdat de vruchten geheel komen
1en bate der gemeenschap, lette sans op de vale niislukkingen, die hat einde waren van met grout vertrouwen aangevangen ondernemingen ; op de effectenlijst zijn vale van
daze al wader verdwenen, maar vindt men nog verscheidene,
die als waarschuwend voorbeeld kunnen dienen. Ook de
petroleum en de Deli-tabak ontsnappen allerminst aan daze
kansen ; en wie, met j aloerschen blik near de geltikkigen,
het betreurt dat de Staat niet trail in hun pleats, zal ook
moeten erkennen dat de Staat de risico niet vooraf kan
berekenen en, ells ondernemingen drijvende, ook van groote
verliezen niet verschoond zoude zijn gebleven.
In dit verband verwondert hat ons wel hat meest, als
wij van socialistische zijde zien aandringen op gouvernementssuikerfabrieken, koffleondernemingen en katoencultuur . Do
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der prijzen - in 1882 : f 15,-, tegenwoordig f 6 .- per pikol
- kunnen staande houden, dank zij de aanhoudende inspanning der fabrikanten om, door verbetering der suiker
cultuur,
, der fabriekmatige bewerking e nz . de productiekosten
to verminderen ; de particuliere koffleondernemingen zijn,
door de voortdureud lage prijzen, gedeeltelijk reeds to niet
gegaan, vela andere levee nog slechts bij de gratie der
geidsehieters . . . . Van de uitkomsten eener katoencultuur
is nets to zeggen ; maar wanneer de socialisten verlangen
Bat hat gouvernement zjne werkliedeu behoorlijk betaalt,
Bat alle verplichting tot (slecht betaalden) arbeid vervalt, dan kunnen zij onmogelijk financieel voordeel zien in hat
drijven van suiker- en koffleondernemingen van staatswege ;
de ervaring der laatste twintig jaren van de particuliere
landbouw-industrie verbiedt alle optimistisehe verwachting
in Bat opzicht.
hit al hat bovengezegde zal hat den lezer duidelijk
zijn, Bat wij geenszins instemmen met hen, die meenen Bat
ons land niet groote voordeelen nog trekt nit zijne bezittingen . Wij zonden er nog kunnen bijvoegen, Bat de
kapitalen, in India in handel en njjverheid verdiend, en de
pensioenen, in den Indischen dienst verworven, wader voor
een grout deal strekken tot vermeerdering van den nationalen rijkdom van hat moederland ; maar hooger schattem
wij den moreelen invloed van hat koloniaal bezit . Hadden
wij Bit niet, dan ou Nederland doen denken aan den man
die zich niet meer inspant, maar rustig voortleeft totdat
zijn tijd van sterven gekomen is . Nn wij uitgestrekte kolonien hebben, waaronder ook gedeelten wear nog beast
alles to doen is, flu is er voor de natie voortdurend een
prikkel om zich wel in to spannen, ten erode hat erfdeel
steeds in waarde en beteekenis to doen toenemen en, steeds
met meer trots, to kunnen spreken van een Indisch Nederland
Die prikkel zou 66k ontbreken, wanneer een deal der
kolonien - Bat, wear nog hat meeste to doen is
ward
verkocht, en de koopsom aan hat overschietende deal ward
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meeste zorgen vereischten, zijn dood ; de overigen zijn goed
bezorgd en kunnen vender hun eigen weg vinden, - ik
ga rentenieren.
Denkt men wezenlijk onze natie een dienst to doer
door haar op dit voorbeeld ten navolging to wijzen P
Maar, zegt men, de nadeelen van het koloniaal bezit
worden steeds grooter, want onze invloed breidt zich steeds
nit - in den laatsten tijd in Atj eh, Oentraal-Sumatra,
Borneo, Lombok, Nieuw-Guinea - en daarmede wordt het
gevaar grooter ,,voor verwikkelingen met buitenlandsche
en binnenlandsehe vijanden ."
Wij begrij pen deze redeneering niet . De ,,buitenlandsche vijand" zal ons sender met rust laten wanneer wij
toonen, in ons gebied de rust en orde te kunnen handhayen en ook den vreemdeling voldoende bescherming to
kunnen verleenen, dan wanneer dit niet het geval is . En
wat den biunenlandsehen vijand betreft . . .
Laat ons een voorbeeld noemen . Tot 1866 waren de
Pasoemahianden feitelijk geheel onafhankelijk . De bewoners
deden voortdurend rooftochten op ons gebied, zoodat de
,,luie" bewoners van Bengkoelen zeiden : waarom zouden wij
arbeiden, morgen komen de roovers en is al ons werk vergeefsch . De onafhankelijke iandstreek was een toevlucht
voor alle misdadigers, eene voortdurende bedreiging van
de rust . Eindelijk, na lang aarzelen, wend zij geannexeerd,
en na dien tijd heerscht er rust en neemt de welvaart in
geheel Zuid-Sumatra toe . De Pasoemahianden zelve en al
de oruliggende landstreken hebben voordeel getrokken nit
ons optreden ; en wanneer wij nu hooren zeggen ; ,,wij
socialisten kunnen onze handen schoonwassehen van al die
oorlogen en expeditien, die Indie near den afgrond hebben
geleid, wij werpen elks verantwoording voor elken oorlog
in lced .-Indie gevoerd tot uitbreiding van maclit en gezag
van ons af, wij betreuren elk dier oorlogen als onrechtvaardig tegenover den inboorling, enz ." . . . dan antwoorden wij : zoo kunnen alleen zij spreken, die de geschiedenis
O .E .1V3
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niet kennen, en zich Been rakes schap geven van de toestanden vodr en na de ,,uitbreiding van gezag" .
Wie het nu wijs noemt, ons koloniaal bezit to beperken, staat vierkant tegen ons over . Wij meenen dat hat
onze plicht is, van de gelegenheid, wear die zich voordoet,
gebruik to makes our in den Indischen Archipel onzen invloed to does toenemen ; niet, oxndat daaraan geldelijk voordeel verbonden is - hat tegendeel is dikwijls hat gavel maar omdat wij daarmede de zaak den humaniteit een dienst
bewijzen . Hoe onvergelijkelijk beter is de toestand nu op
Lombok en in hat Gouvernementsgebied op Bali, den voorheen toes de inlandsche vorsten vrij waren in hun bedrijf,
en zich wel hat allerminst our hat levers of our hat geluk
hunner onderdanen bekommerden! Hoe geheel antlers is de
toestand nu onder de Bataks den nog betrekkelijk kort
geleden, then de menschen altijd onderling strijd voerden,
elkander tot slavers maakten en zelfs kannibalisme hun niet
vreemd was . . . .
De tank, de islanders in onzen Archipel, ook voor
zoover die flu slechts mm of meer nominaal onder ons gezag
staan, tot beschaving to brengen, is ons blijkens hetgeen
in de negentiende eeuw reeds geschied is, niet to zwaar, mits wij niet alles to gelijk verlangen .
De socialistische woordvoerders hebben gemeend, flu de
leuze to moeten aanhefFen van inkrirnping van territoriaal
bezit. Laat ons in beginsel aannemen, zeggen zij, dat wj
ons van een deal onzer Buitenbezittingen willen ontdoen en
in ruil daarvoor geldelijke en andere voordeelen ten bate
van Java en Sumatra willen bedingen . Zij meenen dat hat
de eenige uitweg is die ons overblijft . . .
Doch, zooals wij aantoonden, zij stellen voor hat oogenblik hunne eischen veal to hoog en zijn, voor de toekomst,
veal to pessimistisch . Er zijn waarlijk wel andere uitwegeu,
wanneer hat Nederlandsche yolk zijn geestkracht niet ten
eenenmale verloren heeft! Of sprak 00 en sours tot een .
antler yolk, als hij uitriep : Dispereert niet, - dear ken in
India wat groots verricht worden?
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minder waarde voor ons hebbende Buitenbezittingen ,,van
de hand to doen", ward, naar onze meaning terecht, van
alle zijden in de volksvertegenwoordiging bestreden. Ons
schijnt hat, ook om louter practische redenen, volstrekt
verwerpelijk : wie bags wil blijven in eigen huffs, verkoopt
mist een deal der bijgebouwen aan iemand die, starker dan
hij, morgen zijn vijarid kan zijn en zich dan daar tot den
aanval toerust . Doe afstand van een deal van Uw koloniaal
bezit, en hat verlies van hat overblijvende is slechts sane
quaestie van tijd!
In een der dagbladen ward ons, door een voorstander
van den kolonialen uitverkoop, medegedeeld dat de voor ons
iiog vrij waardelooze eilanden misschien wel nag enhonderd
millioen golden zouden kunnen opbrengen . Met dergelijke
utopieen kunuen wij ons niet ophouden : eilanden, die voor
ons lastposten zijn, kunnen voor eerie andere natie onmogelijk een zoo kostbaar bezit wezen . Om een land, waar alles
nog moat worden tot stand gebracht, tot eenige ontwikkeling to brengen, heeft men wel zooveel middelen noodig,
dat men niet nog bovendien een rentepost van b .v . dertig
millioen 's j aars voor zijne rekening kan nemen . Hoe is tot
dusver de ervaring der Duitschers op Nieuw-G-uinea, der
IEugelschen op Noord-Borneo, der Amerikanen op de
Filippijnen P
Ware er ooit eerie machtige mogendheid, die bereid
was sane groote som to betalen voor hat bezit van hat
Oostelijk deal van omen archipel, - wees maar zeker dat
hat hem om jets anders dan dat bezit to doen zoo zijn .
Wij zouden hem den vinger geven, maar ten slotte de
geheele hand kwijt raken .
Tar nadere verdediging van hat beginsel van ,,vrijwilligen boedelafstand" en ten betooge dat daze niet met
onze nationals tradities in strijd zoude zijn, ward later, in
de Kamerzitting van 23 November, van de zijde der socialisten beweerd : „hat is een fait, dat geen enkele mogendJieid zooveel met kolonien gekwanseld heeft als Nederland" .
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argumenten aangevoerd, die echter, bij eenigszins nauwkeurig onderzoek, alie blijken onjuist to wezen .
Indian onze voorvaderen verkeerd gehandeld hadden
- en zij hebben, in hat licht van onzen tijd beschouwd,
vale verkeerde dingen gedaan! - dan zou dat zeker
voor ons Been reden mogen zijn om hen na to volgen .
Maar men mag hen niet zwarter voorstellen dan zij
zjn, en uit hunne geschiedenis Been argumenten putten tegen
de geschiedkundige waarheid in . Wij meenen goad to doen,
de aangevoerde ,,feiten" nog aan deze waarheid to toetsen .
De aanklacht tegen hat Nederlandsch bestuur over
India, met betrekking tot hat handeldrijven in kolonien,
luidde in haar geheel aldus :
,,In 1809 wend Bandjermasin verlaten, en MiddenSumatra ; in 1814 deed men afstand van Demerara, Essequebo, Berbice en Kaap de Goede Hoop, ruilde men etablissementen op Cochin tegen Banka, en verkocht Nederland
hat district Bernagore op (lees : in de nabijheid van) Calcutta tegen eene jaarlijksche betaling . In 1824 deed Nederland bij hat Londensch tractaat afstand van alle etablissementen op hat waste land van India, v an. d e stall 11lalakka
en van de aanspraken op Singapore, en kreeg als vergoeding
van Engeland al hunne bezittingen op Sumatra, Billiton en
verder f 1 .200 .000 van Engeland, die warden opgen.omen
in de Nederlandsche schatkist .
In 1859 ward bij hat
tractaat van Lissabon afstand gedaan van een deal van .
Timor, en kregen wij daarvoor in de plants Floras, Soemba,
Solor en andere eilanden, terwijl wij aan Portugal bovendien f 200 .000 betaalden. In 1871 verkocht Nederlnd bij
Pet Haagsche tractaat de Nederlandsche bezittingen op de
Goudkust voor f 288 .000, en voor Pet recht, Atjeh in to
palmen" .
Wat is hierop to antwoorden?
Bandjermasin was, in 1809, een leenrijk, waarvan Pet
bestuur geheel wend overgelaten aan den Sultan . Wij
hadden er, gelijk op andere Buitenbezittiugen, een handelsfactorij, beschermd door eene militaire bezetting . De handel
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den drang der omstandigheden, ingetrokken . Onze maclit
buiten Java was toen al bijzonder gering! In den toestand
van hat voik van hat Bandjermasinsche rijk bracht de intrekking der bezetting niet de minste verandering .
Wanneer er, zooais in 1809, ooriog dreigt en een man
als P a en d e is, met zeer gebrekkige huipmiddelen, hat
mogelijke doet om Java in verdedigbaren staat to brengen,
dan is het terugtrekken van militaire bezettingen buiten
Java rationeel, en ken dit zeker niet als argument geiden
om in voilen vredestijd afstand to doer van onze souvereine
rechten over een deel van onzen Archipel!
Ook Midden-Sumatra ward verlaten, wordt gezegd,
maar dit begrjpen wij niet . Wij hadden in 1809 in geheel
Hidden-Sumatra siechts een post : dien to Palembang, en
aan hat verlaten daarvan is niet gedacht . Do militaire
bezetting is, op last van den Sultan, uitgemoord in September 1811, toen de Engelschen reeds meester waxen in
onze kolonie ; na sane expeditie der Engelschen is de pleats
opnieuw bezet, en na hat herstel van hat Nederlandsche
gezag wader op ors overgegaan .
vat de handelingen van 1814 betreft, - ieder west
dat Engeland in hat bezit was van onze vroegere kolonien,
en dus, al verklaarde hat zich bereid daze in aigemeenen
zin terug to geven, de macht had ors zijn wil voor to
schrijven . hit staatkundige overwegingen, en ook omdat
hat aan hat bezit van Java misschien weinig waarde hechtte,
is, near onze wijze van zien, Engeland toen weT edelmoedig
geweest ; maar hoe men hierover ook moge denken, - onze
regeering moest weT toestemmen in . al wet Engeland goad
dacht . Men herinnere zich de uitdrukking van Cast 1 e r e a g h : ,,Wij (Engelschen) hebben to beslissen wet wij
wenschen to behouden of terug to geven" .
Het tractaat van 1824 was noodig om een einde to
maker aan de moeilijkheden, voorai door toedoen van
Baffle s in India tusschen Nederland en Engeland ontstaan . Men west, hoe R a ff1 e s openlijk den Sultan van
Palembang steunde in diens strijd tegen ors ; hoe hij zich
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meester meek to van Singapore . . . . er was ons zeer veel aan
gelegen, aan bet gemengd bezit op Sumatra een einde to
makers en ook andere gesehulpunten nit den weg to ruimen .
Er had dus ruffling van grondgebied pleats, maar geen verkoop . Wij kregen, zoo wordt gezegd, ,,als vergoeding van
Engeland" f 1 .200 .000, die ,,werclen opgenomen in de Nederlandsche schatkist", - maar dit is geheel on juist : de
genoemde som was geen vergoeding voor afgestaan grondgebied, en werd onzerzijds aan Engeland betaald.
Volgens art . 8 van het tractaat zouden ,,alle rekeningen
of vorderingen, voortgesproten nit de teruggave van Java
en andere etablissementen aan de officieren van Z . M . den
Koning der Nederianden in Oost-Indie, zoowel die, welke
bet onderwerp hebben uitgemaakt eener conventie op Java,
den 24en Juni 1817 tusschen de commissarissen der beide
natien gesloten, ais aile andere, hoe ook genaamd, finaai
en ten voile afgedaan zijn behoudens de betaling eener
som van honderdduizend ponders sterling van den kant der
Nederlanden, to bewerkstelligen to Londen voor bet einde
van bet j aar 1825 ."
Dit is, dunkt ons, duidelijk .
Het verdrag met Portugal, van 1859, had geheel bet
karakter eener grensregeling ; bet diende ,,tot opheffing
der sedert lang bestaande onzekerheid omtrent de grenzen
der Nederlandsche en Portugeesche bezittingen op Timor
en eenige daarbij gelegen eilanden ." Van Portugeesehe
rechten op Soemba wordt in dat verdrag niet gesproken ;
Portugal stond ons de rechten en vestigingen of die bet
op eert deel der ten noorden van Timor gelegen eiianden
bezat . Van verkoop van bezittingen om geldelijk gewin
was bier ook geen sprake.
Eindelijk de afstand van onze bezittingen ter kust van
Guinea in 1871 .
Zij zjn niet ,,verkocht", maar zonder verrekening aan
Engeland overgegeven ; de som van f 288 .000 is betaald,
volgens taxatie, voor de door ons achtergelaten roerende
goederen . De afstand geschiedde nit overweging dat er
geen beter middel was om den barbaarschen krijg onder
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Zoolang Engeland en Nederland er beide waxen, zouden
de twee viaggen de vijandsehap tusschen de stammers die
haar voerden aaukweeken ; voor Nederland zag de Regeering ginds geen staatsdoel, voor Engeland konden onze
posters nuttig zijn . De overgaaf is alzoo gesehied, 66k in
het belang der bevolking ; de bezitting op de kust van
Guinea stond geheel buiten verband tot die in Oost en West,
haar verlaten kon voor daze geen nadeeligen invloed hebben .
Meermalen heeft men verband gezocht tussehen hat
verlaten der Goudkust en - zooals hat nu heette - „hat
reeht, Atjeh in to palmen." Ten onrechte evenwel ; al zijn
de tractaten to gelijkertijd gesloten, zij bedoelden geen
wederkeerige opofferingen.
Wat was hat geval?
Na onze vestiging in Siak in 1858 achtten de Britsche
kooplieden, van Singapore vooral, zich in hunne handelsbelangen bedreigd, met hat gevoig dat in en na 1863 bij
herhaling vertoogen door de Britsehe regeering tot de onze
warden gericht . on zerzijds waxen - zoo heette hat - betrekkingen, voor Britsche onderdanen voordeelig, en waarop
zij krachtens hat in 1818 door de Engelschen met Siak
gesloten tractaat recht hadden, verstoord ; de geldigheid van
van dat tractaat van 1818 wend door ons betwixt, en wij
verzekerden dat benadeeling der belangen van vreemde
handelaren allerminst in onze bedoeling lag . In 1865 ward
bij de wet bepaald, dat op de Oostkust van Sumatra geen
differentieele rechten geheven zouden warden, m .aar de
klachten hielden niet op, en de Britsche rag eering verlangde
waarborgen voor de toekomst . Zij had geen bezwaar tegen
de uitbreiding van ons gezag op Oost-Sumatra, ook niet
tegen ontheffing der in 1824 gedane belofte om steeds
de onafhankelijkheid van Atjeh to eerbiedigen - eene
belofte, die voor ons op den duur onhoudbaar bleak, wilder
wij 66k voldoen aan eene andere, tegelij kertij d gegeven,
dat wij zouden zorg dragen voor de veiligheid in de wateren
van Sumatra's Noordkust -, ,nits de belangen van haren
handel warden verzekerd .
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In Juli 1868 gaf zij den wensch to kennen, de gesehillen
over Siak door een traetaat tot eene oplossing to brengen,
en onze Regeering stemde met dien wenseh in . Ret dientengevolge in 1871 tot stand gel omen tractaat bepaalt
alzoo, in art . 1, dat Engeland afziet van alle vertoogen
tegen de uitbreiding van ons gezag op Sumatra ; in art . 2,
dat in Siak en alle andere landen op Sumatra welke hierna
van Nederland afhankelijk mochten worden, de handel van
Britsehe onderdanen en de Britsehe scheepvaart alle rechten
en voordeelen zouden genieten welke aan Nederlandsehe
onderdanen en Nederlandsehe schepen waren of mochten
worden verleend .
Ret ontwerp van dit traetaat dagteekent van September 1868 .
En eerst den 30en September 1869 is officieus, van ortze
zijde, tegen Engeand het eerste woord gesproken over de
overgaaf enter bezittingen ter trust van Guinea .
Uit deze data blijkt o, i, overtuigend dat het Siaktraetaat 66k tot stand gekomen zou zijn, wanneer onzerzijds
nooit aan het verlaten der Goudkust was gedaeht . De
Engelsehen, die zich volgens het tractaat van 1824 niet op
Sumatra kouden vestigen en zeker ongaarne zouden zien
dat eene groote mogendheid zich met Atjeh bemoeide,
zagen wel in dat onze uitbreiding over geheel Sumatra in
het belang ook van hurt seheepvaart en handel wezen zou,
wane eer slechts de zekerheid bestond dat wij nooit, door
differentieele rechten b.v ., die seheepvaart en dien handel
ten bate der Nederlandsehe concurrenten konden benadeelen .
Wij meenen hiermede de voornaamste argumenten, v6or
den uitverkoop van een deel van ons koloniaal bezit aangevoerd, to hebben weerlegd . Dergelijke daad zou ons geen
voordeel brengen in materieelen tin ., maar in moreelen zin
ons vrijwel den doodsteek geven .
Ret zou een daad zjn van, in het oog der geheele
wergild, veraehtelijke kleinmoedigheid .
's-Gravenhage, 10 Januari 1904 .

eats to 6-leemstedel>
DOOK

Prof. Dr . P . D . CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE .

Den 4en September 1840 ward hat huwe1jk van B e e ts
met A 1 e i d e v a n Fo r e e s t voltrokken, den 4en October
leidde zijn vriend H a s e b r o e k hem als predikant to Heemstede in . De hevestiger schijnt de klippen van zijn gevaar1jken. tekst : ,,hij is een angel des Heeren der heirscharen"
(Mal . III : 7b) gelukkig vermeden to hebben ; de bevestigde
preekte over Joh . XVII : 17 ,,heilig ze in uwe waarheid,
uw woord is de waarheid."
Ten onzent plegen, toen als thans, de overgangen nit
he± academische in hat rnaatschapp€1ijke levee voor den .
jongen. theoloog uiterst snel to zijn. Vaak binnen hat jaar
is de student herschapen in een theol .-dr ., echtgenoot,
predikant eerier gemeente . Is hij ook plotseling een nieuw
mensch geworden P Hij is to bejammeren indien dit dringend noodzakehjk wordt bevonden en ook indien hj hat
beproeft . Bij B e e ts aithans was dit niet hat geval . Zeker
heeft hij under den rijkdom der zegeningen Gods en den
ernst van zijn task hat hoofd gebogen in dank en gebed :
van merkbare veranderiugen in hat gemoedsleven van. den..
j ongen prediker is aithans in de allereerste j aren to Heem1) Wat den lezer her wordt aangeboden is een hoofdstuk uit een
biographic van N . B e e ts, die over eenige maanden door de uitgevers
van dit tijdsohrift in hat licht zal g ezonclen worden .
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stede geen spoor to ontdekken ; en later niet dan op eeu
wijze die zich als geheel normaal voordoet .
Doch last ons niet vooruitloopen . B e e ts kwam to
Heemstede niet aTs een onbekend j ong man : zijn naam als
dichter en prozaschrijver was gevestigd ; ziju Gediehten nog
meer dan zijn Camera wares in ieders handen . Hij had
ook een out wikkeling achter zich, waarvan hij voor zichzelf
en voor hat algemeen rekenschap had afgelegd in zijn opsteT

de zwarle tijd.

Al wenkte hem nu in de gemeente een
andere teak, zoo brak hij toch zijn letterkundige werkzaamheid niet af.
Door den Muzenalmanak waarvan hij redacteur was,
bleef hij in verkeer met de dichters flier dagen . De maatschappij der Nederl . Letterkunde to Leiden henoemde hem
in 1841 tot lid ; in 1842 woonde hij hear algemeene vergadering bij en zond daarvau een on deugend relaas eau
H a s e b r o e k . In de leidsche omgeving gevoelde hij zich
flog to huffs . Ret eerste jeer to Heemstede gaf hem gelegenheid de herinneringen zijuer studenteujaren wakker
to houden, dear hij zich geroepen zag hat laves van. zijn.
geliefden leermeester J . H . v a n d e r P a 1 m, den grootvader zijuer A.1 e i d e, to schrijven . Ret hock ward nog in
1841 voltooid ; het behoort eveuwel near zijn inhoud tot
hat vorige tijdvak .
Toch was het Heemstede flat op zijn tjjd en kracht
beslag legde. Dc snoeren wares hem. i n liefelijke en, wet
hem steflig machtig bekoorde, ook in hem zeer bekeude
plaatsen gevallen . Daar in de dreveu van Haarlem, in
,,Hollands tuiu" had hat kind en de knaap en de student
zoo vale heriunering en . Daar kende hij wag en stag, bosch
en duiu . Dear was hij zoo uabij hat ouderlijk huffs in
walks lief en iced hij mee bleef leven . Dear genoot hij nu
zijn j oug geluk in eigeu huffs, hat zoet van 't aerate j ear,
zegerring en waarvan in de nieuwe drukte van den pastorales
arheid zijn Muze siechts weinig tong .
Want druk had hij hat . Eeu niaand ua zju iutrede
schrijft hij aan zijn „beaten H a a s" near Heilo met ernst
en ook met den ouden luim over ziju ervaring en . ,,Jongens,

H a a s, ik heb hat zoo druk !" Een 50-tal catechisanten
(h.et is November en gaat tegen den winter), eerstdaags
nog een ploegje van bejaarden, na den onthijt met den
herderstaf er op uit om de schapen op to zoeken, in die
eerste 4 waken is hij al onder 70 daken geweest . De preeken
moeten onder dit alles voorloopig maar nit de voorraadschuur komen, maar zij worden gaarne gehoord, een rijtuig
of 10, 12 voor de kerkdeur is hat gewone getal en bazen
van collecten . Over den catechismus wordt 's middags geimproviseerd . Men vindt behagen in hat woord van den
jongen . leeraar, waarin men hat ,,leven des geloofs" speurt ;
en daze houdt er een goede conscientie bij, hij wijkt ,,zelfs
in de woordenkeus geen hairbreed" of van zijne overtuigiBg .
Zoo ging hat in die eerste j aren . Wel geraakte ,,bij
,,de veelheid, de nieuwheid, den hoogen ernst der bezig,,heden, de beoefening der poezie wat op den achtergrond ."
Het blijkt duidelijk : in de Dihtwerkert beslaan al de verzen
van 1841-1844 geen 20 bladzijden . Maar de liefde tot
de poezie verflauwde niet . De dichter schreef in de merkwaardige voorrede van 1874 voor de verzen van dezen tijd,
zijn tweeden bundel, hat volgende. Nadat hij geloochend
had dat de poezie zelve hem minder lief zou zijn geworden,
gaat hij voort : ,,dit was echter, ondanks de bewijzen van
„hat tegendeel, die van tijd tot tijd gezien warden, sane
„meaning walks men, in verband met mijne godsdienstige
,,overtuigirigen, destijds goedvond aan to nemen en to ver,,spreiden . Ook mijn oude vriend G e e 1 was er niet onvat,,baar voor ." Deze had zich, niet zonder eenige verrassing,
verblijd over den herdruk in 1848 van B e e t s' dichterlijke
verhalen, en uit nu daze vreugde en verbazing in een
schrijven waarin hij allerlei wijzerigheden over orthodoxie,
godsdienst en kunst ten baste geeft . ,,De richtingen van
,,den menschelijken geest (zoo schrijft hij) moeten nood,,zakelijk bestemd zijn om zich, in verband met Godsdienst,
,,en dus met zedelijkheid, werkzaam to uiten en to ver,,sterken, - niet om onder to gaan in afgebroken eenzijdige
,,beschouwngen van hat oneindige en onbegrijpelijke" .
B e e ts drukt dezen brief in de meergemelde voorrede af,
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goede diensten had gedaan, teekent hij er slechts bij aan :
,,ik was hot volmaakt met hem eons" . U e e 1 af.
Maar hot gevoel dat nit den omslachtigen brief van den
professor-bibliothecaris spreekt, was in die dag en. zeer algemeen . To Leiden jam.merde men over B e e ts, weleer de
room der hoogeschool, hot sieraad onzer letteron, de hoop
der toekomst, en die nu geheel onderging . Men wist van
hem on gehoorde dingen to vertollen . EIij had zich gehoel
aan do ,,fijne :a" overgegeven . Zijn don.derende teal op den
kansel, zijn zalvende omgang in do gemoente spraken
alle bravo wetenschappelijkheid on gematigde vroomhoid
Noon .
Van dit oordeel is do na-gain nooit geheel weggo-

storven.

,,Bo e ts ward frornm and frmmmelnd" : zoo las

men na j aren in eon duitsch bled . Volgens den heer v a n
N o ii h u y s moesten do j aren. t o }Ioornstedo eigenlijk ,,de
,,zwarto tijd" heeten ; toen toch ping do kunstenaar ondor
in don predikant . En do heer K loos stomt met dit oordeel in ; alleen wijt hij aan al to practisehe wijsheid B e ot s'
gowaan den ondergang, dien vole tijdgenocten omstreeks
184 . . in godsdienstige buitonsporigheden zochten .
wet is van dit allos wear P llij zolf hoeft doze voorstolling altijd beslist onwaar gonoernd . Eon juiste beschrijving van zijn zoo voelszins niisduid geestehjk levee . diet
jaren zal horn in hot gelijk stollen .
Onmiskenbaar hoerscht in do brievon van en aan Bee ± s
en in zijn geschrifton omstrooks 1843 eon andero toon den
to voren : ik zeg niot vrornor, maar moor diorbaar . H a s eb r o o k hoot niet moor „baste Blaas" maar ,,liefsto vriond
,,on brooder." Do toon over personon on zakon is veelal
zootolijk, zonder daarorn den indruk van onwaaraclatigheid
to maken, ,,Och, of zij oon zustor in den Hoer worden moclit" ;
daze verzuchting ontlokt hot vordriet van juffrouw To u s s a i n t na hear afgobrokon vorloving aan den vriond, die
in zijn correspondentio met do beproefde vriondin toch
echte hartelijkheid on grooten tact toont . Minder gunstig
zijn do vrienden H a s o b r o ok en B o et s gesternd over
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Hij d ondert op den kansel en doet ears d e s A m o r i e denken,
zonder dims fraaie stem „even theatraal, evenzeer effect,,bejagende" . llij heeft ,,veel genie en veel Bijbel", maar
,,de man is nog rerre". Een preek over Gethsemane,
door B e e ts gehoord, had alleen menschelijken doodsangst
niet het verzoenend offer naar voren gebracht . Toch is
B e e ts bevreesd voor veroordeelen, waarschuwt tegen ,,op
,,commando of keuren" en wil ook ,,stichting nit het gebrek,,kige" niet storm . Later zouden beide manners, B e e ts
en v a n Oos t e r z e e veel nader tot elkander komen en
elkander geheel als geestverwanten beschouwen, waarvan
o .a . het gedichtje van B e e ts bij v an Oo st e r z e e' s dood
treffend getuigtg
hit de brieven dier jaren zou ik menigvuldige staaltjes
kunnen aanhalen van ears stemming die niet die van den
student geweest was en ook niet die zou wezen van den
man een tiers jaren later . Zeker, toen H ii d e b r a n d een
tentoonstelling van schilderijen bezocht lette hij meer op hat
publiek dan op de doeken, maar dat de geheele schulderkunst ,,sensueel, materieel, van de aarde aardsch" zou zijn,
zoodat men zich moest afvragen wet God toch met hear
vSorhad : dit lezen wj pas in een brief van 1844 . Zijn
Kruiswoorden zijn van 1843 ; wie acht hat mogelijk dat
B e e t s ze in 1860 zoo zou geschreven hebben?
Wij moeten dus rekenschap geven van een verandering,
die volgens B e e ts' eigen getuigenis gears verandering geweest is . Het vraagstuk is niet zoo onoplosbaar als hat er
in daze inkleeding uitziet . B e e ts is nooit een verloren
zoon geweest die terug moest keeren nit hat verre land ;
hij is niet van S a u 1 u s P a u 1 u s geworden ; evenmin onderstellen wij bij hem ervaringen als het visioen van P a 5 C a 1 .
De gevaren die hij erkend, de afwijkingen van zijn ,,zwarten
tijd" die hij beleden had waren allerminst een breken geweest met de traditie van zijn kring en huffs . Hij was
gebleven in den geest zijner godvruchtige opvoeding : nimmer
had hij in denken en levers hat geloof zijner jeugd verzaakt
en met goede conscidntie kon hij het predikambt op zich
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nemen . Zijn vrome verzen in den bundel van 1838 zijn
volkomen wear en oprecht evenals de neiging die hem in
1839 er toe drong een bnndeltje van duitsche versjes van
He ij in zijn 1?ijmbijbel terug to geven . Toch komt er een tijd
waarin hat traditioneele geloof persoonlijk moat worden ;
ook een T i m o t h e u s ken niet levee . van de vroomheid
eener vrome moeder en grootmoeder . Dit persoonlijk worden
van datgene wet men niet ten voile bezit al heeft men . hat
ook niet verworpen, is de bekeering. Wij kunnen er bij
B e e ts geen datum voor aangeven noch een vorm van bepalen . Of hij er van getuigt in dat lied van 1843
Weizalig hij, die Oliristus beeft gevonden,
wien op zijn wag zijn Heiland is ontmoet

zou ik niet durven verzekeren ; 1k acht een dergelijken toon
ook in zijn vorige periode niet onmogelijk . Wel spreekt
hij er over in een klein geschrift van 1847 . ,,Nooit heeft
,,B yr on, nooit heeft U o t h e, nooit ook heeft eenig weten
,,sehappeiijk bestrijder mij kunnen doen twijfelen aan de
,,waarheid van Uods woord, waarvan ik vroeg een sterke
,,overtuiging gehad heb, en de nimmer veri.auwde lazing
,,van B lId e r dij k had daze overtuiging niet weinig beves,,tigd . Zij zou mij echter weinig gebaat, j a tot verzwaring
,,van oordeel gestrekt hebben, indien hat daarbij gebleven
,,ware ; indieu mijn hart niet krachtig van zonde overtuigd
,,ware geworden, en zich niet nog gents anders voor de
,,zaligmakende waarheid geopend had, om aan hear genoeg,
,,in hear alles, hear altijd noodig to hebben . Dit is geschied
,,op wegen (erode bekend" .
Het is, voor zoover ik weet, de eenige meal dat B e e ts
zich over daze zaak heeft uitgelaten . ,,Dit is gesehied op
,,wegen Gode bekend" : daze sobere woorden wijzen vender
indringen af. B e e ts behoorde bij uitstek tot de praktische
naturen, die willen dat men hat inwendig leven uit zijn
openbaringen kenne, niet tot de mystieke, die bij gevoelens
en bevindingen zich ophouden . Van zijn gebedsleven spreekt
hij niet near buiten . Het is „G-ode bekend" .
Zonder ons to verdiepen in dien verborgen omgang met
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God, moeten wij toch bet beeld traehten to teekenen van
B e e t s in die j aren then er meer diepgang begon to komen
in zijn leven . Wij denken daarbij in de eerste pleats aan
den invloed der pastorale werkzaamheid zeif. Daze pleegt
bij een j ong predikant, indien hij hat waarlijk ernstig meant,
in 't begin groot to zijn ; men heeft gezegd dat hij tevreden
ken wezen als hij in zijn eerste jeer niemand anders bekeert
dan zich zeif . Geen wonder dat de nieuwe plichten zijn gemoed
aangrijpen . Hij gevoelt zich verantwoordelijk voor de zielen
hem toevertrouwd . Hij beseft iets van de velerlei behoeften
van ouden en j ongen, rij ken en arm en, kranken en gezonden ;
hij monstert zijn eigen geestelijke krachten en ontwaart met
schrik hoe weiriig hij bezit om in al die nooden to voorzien .
Het woord dat hij predikt verootmoedigt hem ; hij plaatst
zich made onder de tucht en leiding er van . Dagelijks gaat
hij met de grootste denkbeelden om, neemt de heerlijkste
en ontroerendste woorden op de lippen ; dit oversteipt hem
zeif, en de angst bekruipt hem dit alles banaal to maken,
to ontheiligen . wet wonder zoo dit nieuwe levee, in geheel
eigenaardigen zin voor Gods aangezicht, hat gemoed ernstiger
en diaper maakt . Om als eerlijk man getr&uw to zijn in hat
ambt dat men aanvaardde is bier meer den gewone plichtsbefrachting
g noodig ; men moat met zijn gansehe hart zich
geven aan God .
Zoo was in daze j aren de stemming van B e e t s . Noch
de denkbeelden noch de gevoelens waren hem nieuw : wij
herinneran. ons de verzen die hij op een Zondagmorgen van
Februari 18 38 in Aleide's Bijbel had geschreven . Maar to
Heemstede doordrongen zij zijn geheele levee . Men smile
toch niet op jonge predikers of pas bekeerden, zoo zij wet
exciusief zijn. En ding is noodig : dit is bun in bet hart
geprent . Om God to dienen wenden zij zich of van de
wereld . Zij willen met P a u l u s alleen weten van Jezus
Christus en dien gekruisigd . Bekrompen : zoo zegt men
er van ; en : zou bet wel echt zijn a Nederig, stil, verborgen
is de ware vroomheid ; bet zuiverst wanneer men er niets
van merkt . Welnu, ik zeg ook niet dat die godsvrucht de
hoogste is die zich uiterlijk bet sterkst van de wereld
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anders opmerken ; maar dat de nog nieuw geloovige de
scheur in hat levee en de breuk met de wergild stark
gevoelt, is niet anders dan natuurlijk .
Trouwens heeft Bee t s zich in daze jaren niet opzichtig
afgewend van andere bemoeiingen dan die van zuiver
geestelijken aard zijn . Wel trades zij feitelijk op den achter
grond ; zij warden niet in theorie veroordeeld . ook de
poetische ader stokte niet, al vloeide zij minder . Uit 1845
is dat overschoone lied aan Vondel, nit 1846 Zomerregen,
waar de dank van hat kind Gods zich ongedwon .gen paart
met een frisch natuurlied . Wel zijn de meeste zangen
deter jaren stichtelij k . De huiselij ke dichter is nog niet
ontwaakt, en de Muze zwijgt bij de wieg der eerste kinderen .
Eerst in. 1847 doet daze poezie haar intrede met dat
genoegelijke liedje thniskomsi van hat eenjarig Koosje.
Mij schijnt de geestelijke ontwikkeling van B e e t s in
daze periode ; last ons zeggen 1843-1847 ; doorzichtig . Zijn
innerlijk levee uitte zich met oprechtheid en waarheid
in vormen die later ongemerkt zouden wegvallen . Tusschen
die jaren enn de latere waarin hij zich ruimer en breeder
bewoog, is er achter ongestoorde voortgang . klet is niet
waar dat de vrome leeraar van Heemstede later lauwer wend
enn flauwer, zijn eerste liefde en eersten ijver wel niet verzaakte maar toch liet bekoelen . Evenmin achter tag d e
rijper christen medelijdend of afkeurend op de betrekkelijk
eng er opvattingen vann vroeger . Wie zich in dezen vergist
heeft ? De groote meerderheid van hen die over B e e t s
spreken ; maar hij zelf niet . Het is volkomen duidelijk
dat hij veal over zijn eigen wag nagedacht, en nooit
geschroomd heeft to erkennen wat hem in zijn verleden verkeerd of minderwaardig voorkwam . Zulk een belijdenis ten
aanzien van den tijd die ons nu bezighoudt vinden wij
nerg gins .
Tot nog toe sprak ik alleen van zijn pastorales plicht
als op zijn innerlijk levee van grooten invloed . Er komen
achter nog andere, voor een deal maar uiterlijke, omstandigheden bij die zijn levensgang verklaren .
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diep geloof ; daarin lag wet niet verzaakt moest worden maar
slechts waehtte op den adem des levenden geestes . Tot
de diepere, bepalende invloeden op zijn innerlijk levee
reken ik daarenteg en . niet de romantische . Men is gewoon
romantiek en reactie in
nen adem to noemen ; en zoo zou
het niet verbazen indien men dit ook in B e e ts bevestigd
zag . Maar de romantische dichters die hij had gevolgd :
B y r o n tar eene, S c o t t tar andere zijde, hadden aan zijn
godsdienstig levee geen scoot gegeven in welke richting
ook ; zij behoorden trouwens niet tot hen bij wie men hat
boven genoemde verbond van romantiek en reactie 't eerst
zoekt . Van meer belang was stellig B i 1 d e r d ij k voor hem .
B e e t s heeft altijd veal gesproken over zijn volgen van
dezen man in wien hij zijn levee lang den grootste der
Nederlanders zijner eeuw heeft geeerd, zonder dat hat ons
gelukt in bijzonderheden aan to wijzen waarin dit volgen
bestaat . Maar zooveel is zeker : de bewonderaar van B i 1d e r d ij k kon geen overmatigen eerbied koesteren voor de
heerschende verlichting. En wet hij in zijn tijd zag en
ervoer was waarlijk niet geschikt dien eerbied to wekken .
Wij kunnen ons van de zelfgenoegzaamheid en onverdraagzaamheidd bij de kerkelijk conservatief liberalen flier dagen
nauwelijks een denkbeeld vormen . Do dragonnades tegen
do afgescheidenen vonden bij ale ,,weldenkende" lieden
goedkeuring : tegenover de dwepers achtte men verdraagzaamheid misplaatst ; die rustverstoorders stonden buiten
hat gemeene recht . Dogmatische bekrompenheid, ziekelijke
mystiek : die namen brandmerkten genoeg ; flat daze twee
verwijten elkander mm of meer uitsluiten, flit inzicht was
voor de kerkelijk verlichten to diep . Zij deden zonder
nauwkeurig toe to zien de verdachten in den ban . Reeds
hij zijn komst to Bleemstede was B e e t s mm of meer verdaclit ; bij zijn intrede was geen der haarlemsche predikanten . De ergernis over den geestdrijver nam steeds toe .
Na meer den. 50 jeer verhaalt de amsterdamsche doopsgezinde predikant A . Lo o sj e s, die destjds to }Iaarlem
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opgroeide : ,,ik heb het als gymnasiast niet gewaagd voor
,,een enkelen keen near Reemstede to gear om B e e t s to
,,hooren ; ik moest voorzichtig zijn en zorgen dat ik geen
,,naam kreeg, die mij in mijn kerkgenootsehap allerminst
,,tot aanbeveling zou geweest zijn" . Wie dus in die dagen
Zondags ochtends met een kerkboek den Rout doortrok was
geteekend! Deze geest heeft in Nederland algemeen en
langen tijd geheerscht . 1k herinner mij van een 15 a 20
jeer later dat als d a C o st a to Maiden eon letterkundige
lazing hield of van zijn verzen voordroeg geen der professoren
behalve de orthodoxe R u t g e r s, zich dear wilde later zien .
B e e ts is in bijzondere mate het mikpunt der aanvallen
geweest ; wij zullen straks over een enkel gavel nog moeten
spreken . Dat hij daardoor bovenmate geprikkeld ward bl4jkt
uit niets ; reeds toen traden zijn zelfbeheersching en waardigheid in hat licht . Maar wet hij van . de liberate stroom.ing
van den tijd zag en ondervond was waarlijk niet geschikt
hem terug to brengen van den wag dien zijn hart gekozen had .
Op dien wag beyond hij zich trouwens niet zonder
vrienden en geloofsgenooten . In zijn onmiddellijke nabijheid
was er veal vergoeding voor onaangename ervaringen van
buiten . Hij genoot groote sympathie ; men ken meer zeggen :
hij maakte ongehoorden opgang . Wij hoorden reeds van de
rijtuigen voor zijn dorpskerkje van de eerste waken aan .
Order de gezinnen met wie hij verkeerde water niet
alleen van de aanzienlijkste, maar ook van de uitnemendste
mannen en vrouwen diet dagen . Met v a n L e n n e p
was hij reeds in zijn studententijd in aanraking gekomen ;
hij vond hem en zijn familie in de haarlemsche dreven
terug . Vooral echter verkeerde hij in den kring van hat
Bveil : do Pierson's, Oyens', Walter's, Koenen's .
Do banden to }Ieemstede aangeknoopt zijn blijvend geweest : vooral met hot gezin d e M a r e z 0 y e n s, ook met
de jongere laden, heeft Beets tot zijn einde warme vriendschapsbetrekkingen onderhouden . Do twee grootsten nit
dien amsterdamschen kring : W . d e Ole r c q en d a
sta
brachten ook sours den zomertijd bij Heemstede door, gelijk
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in 1843, den laatsten zomer van W. d e Ole r c q ; in hat
gars op de zilveren bruiloft van d a Co s t a in 1846 haalt
B e e s nog de herinnering aan die weken van vertrouwelijk verkeer op.
De zeer levendige briefwisseling dier jaren getuigt niet
sleehts van de warme genegenheid welke daze mann.en
verbond, niet slechts van innige geestverwantschap ; maar
vooral van hat eehte, inhoudrijke gelialte van hun omgang .
:bet geestelijk leven ward onder hen niet maar pro memorie
uitgetrokken of terloops vermeld . Wanneer men elkander
ontmoette hield men lange gesprekken over ievens- en
4ijdvragen, gesprekken die vaak op schrift warden voortgezet . Over versehil, van meaning of van oordeel omtrent
een boek of een verschijnsel gleed men niet zoo licht heen ;
elkander voor Gods aangezicht ontmoetende oefende men
kritiek meer nog op de overleggingen der eigen harten den
op de wereld daarbuiten. D a Co st a wil dat men lette
op de „pathologic van den geloovige", de ,,diseases van
,,den wedergeboren mensch qua tabs" .
De brieven van d a C o s t a aan B e e ts leveren belaugrijke bijdragen tot de kennis van beide mannen . De vriendschap to sschen hen is wederkeerig, ook de vrouwen deelen
er in, zij uit zich in hartelijke deelneming bij huiselijke
zorg en rouw . Ret is een feast, wanneer men elkander
ontmoeten, vooral hooren ken : hetzij in 't kerkje to Heemstede, hetzij op 't Rusland wear d a C o st a zijn lazing en
hield .
De brieven vullen slechts de gapingen van veelvuldige
ontmoetingen aan ; ook dat maakt ze meer levered clan b .v .
de correspondentie met H a s e b r o e k, met wien B e e ts in
dien tijd veal zeldzamer kon samenkomen . B e e t s en d a
C o st a volgen elkander op hun dagelijksche gangen ; de
laatste schrijft van een spreekbeurt op 't Instituut, hij
bidt dat God hem schenke daarbij ,,getrouw to zijn" . Dat
gevoel van samen to staan tegenover een vijandige wereld
spreekt zeer stark. Toch beperkt dit niet altijd den blik
tot wet eigen kring oplevert : de preeken van den j ongen d e s
Amorie van der Hoeven prijstda Costa als,,meester-
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dat zij den geest van hat Rvei1 ademen .
IDa Costa spaart Beets de kritiek niet . Hijhad op de
Gedichten van 1838 n als dichter n als christen zijn aan
merkingen gehad. Meer zal verbazen dat hij over de kruiswoorden van 1843 niet tevreden is, aithans met nadruk
gispt de ,,verlenging van de lijn saner heilige gelijkenis
,,of metaphors" : zoo meer dan sans „hat geblaat des lams"
b.v . als Jezus van hat kruis spreekt tot Maria . B e e t s
wachte zich voor ,,verstandsspel" en bedenke ,,du sublime
,,au recherche it n'y a qu'un pas" ; hij vermijde toch verouderde spreek- en schrijfwijzen („kruices" met een c), „hat
,,woord des Bijbels is Been archaisms - onze tijd, onze
„teal". Waarom spreekt hij van ,,Gods en Mariaas zoon" i
de uitdrukking riekt meer turksch dan christelijk . Wij
kunnen onze oogen nauwelijks gelooven wanneer wij zulke
woorden lezen van den onstuimigen Israeliet tot den bezadigden Hollander . Maar d a Co st a is altijd onberekenbaar, en B e e t s was nog niet tot evenwicht gekomen . Bij
de zilveren bruiloft van W . d e Cl e r c q in 1843 schijnen
beiden wear geheel in hat karakter geweest to zijn dat wij
hun gewoonlijk toekenuen : d a C o s t a' s zang driftig en
geweldig, B e e ts „apes rust en kalmte en opwaarts voerde
,,ziju lied" . Nog starker spreekt eon brief ult hetzelfde
j aar waaruit blijkt dat hat den dertigjarigen jveraar niet aan
geestelijke wijsheid oiitbrak . De Cl e r c q had allerlei aangevoerd tegen de kerk die niet recht staat voor God ; „last.
,,de kerk staan (antwoordde B e e t s) God last hear ook staan" .
in 1845 gaf Be e t s twaalf preeken in hat licht met
een voorrede die een uitvoerige geloofsbelijdenis beheist
in bewoordingen die zich nauw aan de kerkleer aansluiten,
Daze voorrede heeft veal gerucht gemaakt . ZiJ is inderdaad
een merkwaardig stuk . De schrijver gevoelt behoefte om
als christen, als leeraar met zijn overtuiging voor den dag
to komen . Hij west dat hij bij velen daarmede ergernis
wekt, en beroept zich op do oude belijdenis der kerk die
hij van harts beaamt, en - niet zonder ironie - op hot
nieuwe dogma der leervrijheid dat niet sheen loocheuaars
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zulke beginselen noodzakelijk ,,een schijnheilige of een bedrieger" zijn ; hij voor zich stelt trouw aan daze belijdenis
bosren roam bij menschen, waartoe de wag hem getoond
en ook eenigszins bekend was geworden .
Daze b1adzjden getuigen van de scherpte der tegenstellingen in die dagen ; dunken zij ors overspannen, voor
dien tijd waren zij stellig gematigd . Wij oritwaren hat aan
de zeer uitvoerige kritiek in de Gids van 1847 (dus twee j aar
na dato) . De recensent poogt tegenover dezen bundel en
zijn schrijver een leuke houding aan to nemen ; hij logenstraft talkers zich zeif en moat dan ook bekennen, dat
hij moeite heeft zijn verontwaardiging in to toomen . Wel
kan hij niet nalaten in daze preeken vela voortreffelijkheden to roemen, zelfs niet minder dan vijf van de twaalf acht
hij uitnemend ; - maar de voorrede! Pat iemand van
B e e t s' ontwikkeling zulke dingen meenen kan, komt in
dezen braver liberaal niet op ; daarentegen zoekt hij gretig
naar puntjes waarin de schrijver de belijdenis der kerk
schijnt to verzwakken. Reactie tar eene, wetenschap tar
andere zijde : ziedaar de tooverwoorden die voor alles dienst
doer : stant pro ratione .
Geestverwanten daarentegen juichten over zulk een
onomwonden belijdenis . C a p a d o s e was in de wolken .
Maar d a Cbs t a kwam uit een anderen hock . ,,Uw preek,,vorm is iets veal to versch en to geestelijk, om zulk
,,een kerkelijke formulieronderteekening tot geleide to be,,hoeven, of zelfs to dulden"
uwe g eloofsbelij denis ligt
,,in uw preeken zelve" . Pit was ongetwijfeld hat geestelijk
oordeel ; wij kunnen kwalijk anders denken dan dat
B e e ts zelf er later ook zoo over heeft gedacht . Elke opzettelijke dead van dezen aard heeft iets eigenwilligs en
streeft hear doel voorbij . B e e ts toonde week aan week
in zijn prediking dat en hoe hij hat Evangelic aannam .
wet drong hem dear nog cans afzonderlijk rekenschap van
to geven P Daarenboven wie niet alleen de ergernis trotseert en den roam verzaakt, maar ook den volke verkondigt,
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er toe dit voorbij to zien P Mij dunkt dat de atmosfeer van
geprikkeldheid dier dagen zjn dead verklaart . De toon van ziju
belijdenis is sleehts schijnbaar kaim . Hem staan de tegenstanders voor den geest, die zoo verstaanbaar ,,schijnheilige
,,of bedrieger" mompelen . Hem drijven ook de geestverwanten voort, die op altijd beslister optreden aandringen,
tegenover wie hij stellig doorgaande zijn onafhankelijkhei€I
bewaart, maar wier invloed toch een enkele meal onbewust
op hem ken hebben gewerkt .
Dat de broederlijke kritiek in den kring to Heemstede
lang niet altijd opbouwend, dat zij son's lastig was : dien
indruk geven ons de talrijke brieven van H . J. Ko e n e Ii,
den amsterdamschen wethouder, geestverwant en vriend
van B e e ts, christen-dichter als hij . her keert de vriendschap hear bedillerige en veeleischende zijden sterk near
buiten, en menige opmerking is onaangenaam zuurzoet .
Hoe' schoon was dit laatste vers : zou B e e t s zich niet
meer uitsluitend toeleggen op 't geestelijk lied voor de
gemeente P Onlangs heeft K o en en dit of dat gelezen, hij
vraagt de meening van zijn vriend daarover ; en B e e ts is
niet zoo goed of hij moet een Tangen brief over exegetische
vraagstukken schrijven . Gevoelt hij zich niet opgewekt tot
een studie over w i t si u sP Of tot een onderzoek near de
bevestiging die het Oude Testament to wachten heeft van
de oostersche ruIn€s P Zou hij niet meer geregeld op 't
kerkhof spreken en deze gelegenheden aangrijpen om den
scharen het Evangelie to brengen a Een schoone preekbundel ; is er geen gevaar voor veelschrijverij en vernuft P
,,le temps n' pargne pas ce qu'on a fait sans mi ." Een
heerlijke preek den laatsten Zondag : zou B e e ts hear
Donderdag avond niet willen komen voorlezen op de Glip
wear op dat pas een ,,welonderwezene en godvruchtige
juifrouw" logeerde P Diet zonder een blik ter zijde op onze
predikanten wordt verteld van de week die 0 s a r Ma lan
in 1842 to Amsterdam als gast van W. d e 01 e r c q doorbracht ; hij had ,,onvermoeid en onvermoeibaar aan de
huizen gesproken en gebeden", tweemaal in 't Engelsch
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geweest hem den kansel aan to bieden .
Hoe teekent dit alles! Vond B e e t s daze vrien .dscharp
niet wat zwaar op de hand? De glimlach en do zucht
die hij wel niet altijd zal hebben kunnen terug houden,
bestaan - ik erken hot - alleen in mijn verbooldiug ; hid
spreekt in zijn brieven aan H a s e b r o o k steeds met hartelijkheid van Ko en en . Wel west ik dat d a C o st a sours
zeer hoorbaar over de ,,vrienden" kon zuchten, wier overmaat van christelijkheid zich veelal daarin uitte dat zj
voor hem (da Costa), Boots, Hasebroek allerlei
karreweitj es wisten to verzinnen .
Toegegeven : dit is ,,le petit cot des chases" . Laat
ons hot grootere en echto or niot our voorbij zien . Do zooeven gonoemde naam van C s a r M a I a n heeft er ons aan
herinnerd dat in het Rveil de vroomheid veelal hear
voedsel, stellig hear aanknoopingspunteu zocht in bet
buitenland . net was oen engelsch-zwitserscho beweging,
zonder wortel in hot nationaal-geestelijk vorleden . Dit was
hear groote zwakheid . Ook B e e ts had in die j aren stork
hot aangozicht near Engeland gekeerd . Dit komt 't meest
nit in eenige brievon aan eon vriond, bevattendo herinneringen en 'indrukken van ee kleinen nitsiap naar London im
Mei 1847 . Be o ts heeft ze niet zonder aarzeling en voor-

behoud in 't licht gezonden ; do biograaf zou zo niet gaarne
missen . In dit geschrift spreekt 't zuiverst die stoniming
die wel niet onvermengd maar toch grootendeals doze
periods van ziju leven konmerkt . Do boven aangohaalde
zinsneden over zjn bekeerin g zijn uit doze herinneringem
genomen . flier schuift do vrooniheid ells and ere indrukken
op zijde ; in allo kleinigheden merkt hij leidingen Gods op
en licht ze toe met opuierkiugen die sours wel wet banaal
klinken . wear is bier do open zin voor do natnnr? wear
do fijne gave van opmerking? wear do humor? Eon 24
jaar later zou Be et zich in Schotland's hoofdstad bevinden
tar viering van hot eeuwfeest van w a 1 t e r S c o t t . Toen
trof hem dat eenigo nazaten der onde Covenanters door do
stad trokken met burden die do afgoderij dozer menschen-
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Jezus alleen . B e e ts, de B e e t s van 1871, schrijft er over :
„wet mij betreft, ofschoon van hart en ziel het eeuwgetijde
,,van wien ik elders genoemd heb eem der weldoeners mijner
,,jeugd, mjn vriend op nieuw in later levers medevierende en.
,,daarvoor opzettelijk gekomen, ik gevoelde miju hart van
,,alle afgodische neiging to zijnen opziehte volkomen vrij
,,- en toch zal ik niet zeggen dat het Jezus alleen van
,,dezen missehien fanatischen, missehien ook naief vromen
,,man geheel zonder nut voor mij geweest is" .
vie deze regels met aandacht leest, vindt er stellig
een anderen toon in dan in de herinneringon van 1847, maar
geen retractatie van het dear beledene . B e e ts heeft eerst later
scherp de keerzijde gezien van de methodistische vroomheid . Ziehier hoe joist de grijsaard (1884) het Engelseh tractaatje teruggeeft :
Op de eerste bladzijde, een die zich voor God niet buigt,
En voor de ineneohen leeft in alien boozers handel ;
Reeds op de derde, een kind, geloovig, overtuigd ;
Een voorbeeld, op de vierde, in leer zoowel ale wandel,

flit is echter stellig geen kritiek op eigen levensweg .
De jaren. van B e e ts' ontwikkeling to Heemstede zijn jaren
geweest . Eer ik van het geschrift afscheid neem, waarop
ik zoo terk de aandacht heb gericht, most ik er nog aan
ontleenen wet de schrijver zegt over de invloeden die op
hem hebben gewerkt . Om tot orde en klaarheid to komen
in zijn geestelijk levers was W . Wi 1 b e r fo r c e hem een
leidsman geworden : hij had diens tegenstelling van de uiterlijke, wereldsche vroomheid met de ware diep ter harts
genomen . Vooral J . A . J a m e s, wiens geschrift tot bestuur
en aanmoediging hij to onzent bekend maakte, was hem ten
zegen geweest ; treffend is de schildering van hun ontmoeting to Londen, waarbij B e e ts zijn innigen dank nitsprak voor al wet hij zelf en de nederlandsche broeders van
de geschriften van J a m e s hadden genoten.
Moge de invloed van het duitsche Protestantisme op
B e e ts goring er zijn geweest, geheel nul is die niet . In
1845 vinden wij hem, nit Nijmegen wear hij zijn vriend
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Kleef, Meurs, Barmen, Kaiserswerth . Te Miihlheim treft
hem het vrueht bare werk van evangelisatie onder de ruwste
arbeidersbevolking ; op een bijeenkomst spreekt hij zeif in
't duitsch over 't slot van Joh . I . Hij is dus die teal reeds
zoover machtig dat hij hear ook spreken ken . Met Z a h n
en K r u m m a c h e r maakt hij persooulijk kennis . De duitsche
theologie, sehoon ze bij hem niet zoo uitsluitend op den
voorgrond stond als bij v a n 005 t e r z e e en bij 1 a S a u s s a y e, bleef hem in deze jaren niet onbekend . Evenals velen
bekoorde hem de geest, de kennis en hat spelend vernuft
van J. P . L a n g e, wiens later Bibeiwerk ook in dien zin
een standaardwerk nag heaters, dat hat 't pail aangeeft
der theologisehe besehouwingen in breede kringen van
Nederland gelijk van Duitschland . Da C o st a gaf de voorkeur ears den near dogmatisehen en polemisehen erlanger
gereformeerden theoloog E b r a r d . Vooral eehter de Red en
Jesu van H . S t i e r zijn vale jaren. een zees rijke mijn
geweest, waar hollandsehe predikers schatten in hebben
gedolven . Ook B e e ts ; het is zelfs vaak beweerd dat een

grout deal der &ichtelijke siren in

n. St i e r terug to vinden

zijn . Voor zoo wer dit als verwijt is geuit is hat volkomen
onbillijk . Vooreerst zou hat alleen kunnen gelden van de
stukken waarin onderwerpen nit de Evangelibn zijn behandeld . Maar ook daarvan geldt hat geenszins . Stellig ken
men in enkele, laat het zijn in vrij talrijke bladzijden aantoonen, dat B e e t s mm of meer afhankelijk is van S t i e r .
Maar ; wie van eenvoudig overnemen spreekt, kept noch
den eenen auteur noch den anderen . De tours en wijze van
opvatting en behandeling versehillen hemelsbreed ; overal
zet B e e t s zijn oorspronkelijk stempel op zijn w erk . IE[ij
heeft S t i e r gebruikt, gelijk een prediker, vooral een
j ong prediker die zich nauwgezet voorbereidt, zijn commentaren gebruikt . Zijn stof moge hij riogal eens aan den
duitschen theoloog ontleend hebben, zijn den ken en gevoelen
is door en door hollandsch. Daarenboven is S t i e r volstrekt
niet de eenige, missehien zeifs niet de voornaamste schrijver,
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-warden .
Zoo was de tijd to Heemstede voor B e e ts sere tijd van
groei en wasdom, waarvan wij alleen de voorwaarden en
citing en. eenigszins kunnen beschrijven . Blet proces zeif
onttrekt zich aan omen blik ; want zooals hij later (1 .369)
zou zeggen :
God last groeien ;
Die groeierl leaf is God .

Ook zelfs wet groeien
Blijft Gods geheimenis .

s

Gewichtig boven ells waxen voor B e e ts die jaren zijner
vorming ; men miskent dat gewicht zoowel door ze als de
bests zijns leven to prijzen als door ze to honden voor een
doolweg door hem voor een p005 ingeslagen . Zeker : later
heeft hij anders gesproken, in dicht en ondicht, dan to
Heemstede tusschen 1843 en 1847 . Later zou hij den. read
van d a 0 o st a toch vooral de vroomheid zelve scherp to
kritiseeren meer opvolgen, en zou hij ook beter vroomheid
erkennen wear zij zich niet in de geijkte vormen vertoont .
Op zijn sterfbed heeft hij zijn geloof geuit even duidelijk
en stark als natuurlijk en wars van al wat opzettelijk of
buitengewoon was . Voor den j ongen predikant van Heemstede stond de geloofswereid nog bijna geheel tegenover
hat gewone levee. Toen hij later veal meer in zijn geloof
de kracht heeft ervaren die de wergild overwint, kon hjj
allerminst dit minder rijpe standpunt verwerpen of betreuren,
integendeel hat was de j eugd van zijn geestelij ken mensch
die den mannelijken wasdom en de rust van hat bezit had
voorbereid .
In daze jaren legden velerlei werkzaamheden beslag op
hem . .Ales was tijdroovend : de omgang, hat werk in de gemeente, de reizen flu en den, de vergaderin g en ; en B e e t s
heeft nooit de kunst verstaan over de dirigen been to loopen .,
Ook zijn rijke briefwisseling legt getuigenis of van. zijn
veelzijdige bemoeiingen . order alles verzuimde hij de studie
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recht wilt en niet genoeg strenge methode had om vruchtbaar
wetenschappelijk to arbeiden, zou allicht na vijftig, zestig
jaren omen indruk teruggeven . Wij zien echter den fijnen
glimlach waarmede hij dit laatdunkend oordeel zou hebben
afgewezen . B e e t s gaf zeif zijn studiewerk niet voor meer
dan het was, hij legde er zich niet als op zijn voornaamste
teak op toe, maar hij aclitte dat het bianen den kring
zijuer plichten lag . In dies tijd vond de dege]ijke prediker
dat hij in aanraking moest blijven met de wetenschap .
Daarenboven zou noch hij zelf noch iemand anders in die
j aren beaamd hebben wat men later zoo algemeen zeide,
dat B e e ts in 't geheel geen theoloog was . leder zag in
hem den aanstaanden professor ; de kaapsche perk die hem
tweemaal tot dat ambt near Stellenbosch benoemde en
de leidsche Curatoren die hem in 1855 met P r i n s op
het tweetal plaatsten deden geenszins iets dat do publieke
opinie verbaasde .
Wanneer wij hem verwijten dat hij van de eischon der
theologische wetenschap, hear roeping, hear nieuwe wegen
geen besef had, vergeten wij dat zeer weinigen dat in dien tijd
bezaten . B e e t s was misschien een kwart eeuw ten achteren,
maar zijn leidsche leermeester v a n H e n g e 1 was het vijfen-fwintig jaren . B e e t s bleef als predikant de brave student
die nauwkeurig zijn teksten exegetiseerde en van de verschijn
selen op theologisch gebied zich rekenschap gaf. In ziju
preekbundels zou hij zelfs sours met eon geleerd nootje zijn
opvatting van eon tekst rechtvaardigen . In de wetenschappelijke tijdschriften schermutselde hij met H o f s t e d e
do G-root en Hoekstra, zonder, gelijk Doedes en van
0 st e r z e o, verhandelingen op hot getouw to zetten . Hot
karakter van ziju studie wordt het best geteekond door zijn
Paulus, hot fraai geIllustreerde werk dat hij in 1853 aan de
Synodale Commissie der Hervormde kerk in Zuid-Afrika
opdroeg . Van dit ,,beminnelijk" boek heeft A . Pier s on
gezegd, dat hot toont hoe weinig zijn schrijver zich aan
dogmatiek of bijbelkritiek had bezondigd . Het is goon zuiver
stichtelijk work, nog minder eon wotenschappelijk onder-
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,,van zijn levers en werkzaamheid" sehetsen, en doet dit met
veal smack en talent : de teekening van S e r g i u s Paul us
in het 2e hoofdstuk en die van de ontvarigst van des apostels
prediking to Athena in bet 5e zijn fraaie stukken, waardig
in een bloemlezing to worden opgenomen . veal werk is
gemaakt van de plaatsbeschrijvirig, veelal in aansluiting aan
een engelsch boek van C o n y b e a r e en
o w s o n ; zulke
beschrijvingen van ongeziene tafereelen hebben natuurlijk
beperkte waarde .
Het werk is rijk aan herinneringen,
citaten die op de stof betrekkiiig hebben, en van de bijbelsche
gegevens is een handig dock niet altijd voor de hand liggend,
doorgaande gelukkig gebruik gemaakt . Wat evenwel volstrekt ontbreekt, dat is bet gevoel dat bier psychologische
en historische problemen liggen . Alles is gegeven ; van
een poging om des apostels geestelijke ontwikkeling, zijn
denkwereld to schetsen is geen spoor . Dat er sedert een
goede twintig j aren een tubingsche kritiek bestond is den
schrijver geheel onbekend .
Men zou mij misverstaan indien men uit bet gezegde
zekere ininachting atlas voor wat B e e t s in de studeerkamer van Heemstede deed . Hij zeif minachtte de studie
niet . Zonder degelijke bijbelstudie, zonder goad overdachte
lecturers zou hij niet in staat zijn geweest de iStichtelijke
uren to schrijven . Zoo hij h . C . Ban r niet las, hij begon
v i n e t to lezen. Hat zijn vela en geen verlorene uren
geweest waarin hij den grooten voorraad opdeed die hem
in staat stelde van 1848 aan zooveel to geven .
De innerlijke wasdom, bet langzaam rijpen van wat
later als vrucht zich zal vertoonen, bet geschiedt in 't
verborgen, maar bet vereischt niet altijd stifle afzondering,
bet gaat vaak met bet werkdadig vervullen van een roeping
gepaard. Zoo was bet bij B e e t s . Zijn ambt woog hem
zwaar ; hij heeft geen zijner plichten verzuimd . Tal van
kleinere uitgaven getuigden daarvan . Tractaatjes, adviezen
van den kerkeraad, woorden voor bestuur en vermaning
op bet ziekbed en voor herstelde kranken, rooster voor bijbellezen, tabel van bijbelsche geschiedenis, leiddraad bij de
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eatechisatie : ik hob lang niet alles opgesomd wet B e e t s
reeds to Heemstede en later to Utrecht in dienst van zijn
hordorlijk work uitgaf . Het bewijst hoezeer hij dit work
ter harts ram, en daarbij zijn eigen, veelal praktischen,
weg koos .
Daarbij bepaalde hij zich niet tot zijn eigen gemeente .
Do zending had zijn hart, reeds to Heemstede ijverde en
sprak hij er voor. In herinnering zijn gebleven do titels
van toespraken door hem als feestredenaar bij do broedergemeente to Zeist in 1847 en 1850 gehouden : des christens
schuld aan den heiden en des heidens loon aan den christen.
Toen hij hot eerste stuk met aanteekeningen en bijvoegsels
uitgaf, bleek wel hoe ijverig hij gelozen had in die Missionsstunden van Ho f f m a n n die toen in veler handen waren .
Zending ,,liefdes hoiligste plicht" : zoo verkondigde hij in
1854 in de afdeeling van 't Nederl . Zendel. Gen . to Haarlem,
wear hij eon redo hield order den titel eon leeuw op de
straten. Eon gedichtje van 1850 doet zion dat ook hij
deelde in do geestdrift bij velen gewekt door hot bezoek
in Noderland van K . U ii t z 1 a ff, zendeling in China .
Voor wet in do verte to doer was vergat hij niet hotgoon in ors vaderland noodig was . Toon fbi d r i n g to
Hemmon zijn arboid tot rodding van gevallenen begon
stood Be e t s hem ter zijde on ontspon zich eon vriendschap die levonslang stand zou houdon . Van hot Asyl
Steonbeek word hij met C . P. v a n E e g he n e .a . modeoprichter ; met aandoening beschrijft hij zijn indrukkon bij
eon eorste bezoek op Steonboek 10 Mei 1848 .
Ook do nationals gobeurtonissen sloog hij toen reeds
als christen en als Nedorlander met groote deelneming
gale . Zoo schreef hij in 1847 een oud rctndschrift voor de
nieuwe count. Hoezeer is ooze oudo count met hear schoon
devies hanc tuemur hac nitimur doorgaande niisbruikt, besnoeid ; hoe gotuigt zij tegen ors yolk : do nieuwo met hot
beeld dos Konings en hot omschrift God zij met ons make
eon niouw begin in ors voikslevon, zij words rein gehouden .
Zoo had Be e ts aan zijn work grooten omvang gogevon. Hij was prooker en zich zijn kracht op den kansel
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web bewust . Maar do herderlijke zorg voor do zielon hem
toebotrouwd, porsoonlijke biding en vermaning, opvoeding
der j ougcl, uit- en inwendige tending, gotuigonis omtrent
do ware volksbelangen : dit alles betrok hij binnen den
kring zijner bemoeiingon . Pat ziju woord niet eon ijdel
gorucht maakto in do wereld, maar waarlijk doordrong en
wortel schoot, dat bbeok nog vole j aren daarna. Een zijner
zeer veel latere opvolgers to Heemstede, do predikant die
op B e e t s' 7Oen j aardag die gemeente bij do feestviering
vertegenwoordigde, mijn vriend :Ds . We 1 t o r, heeft mij
verhaabd dat hij nog eon ouderling gekend had uit do
dagen van Be o ts, die niet dankbaar genoeg kon herdenken
wat hij aan dozen verschuldigd was, en die zeif in zijn
persoon als beproefd christen do welsprekendste getuigonis
afiegde van do pastorale biding en opvoeding bij Be e ts
genoten . Zoo diep en degebijk arbeidde B e o t s abs predikant . Door hem was Bleemstede in hot geestelijk boven van
ons yolk eon middelpunt geworden . Toen H a s e b r o o k,
die reeds in 1843 bib voor Breda had verlaten en vandaar
naar Micldolburg was gegaan, B e e ts in 1849 in Zeelands
hoofdstad hot beroepen, bodankte doze, o . a . omdat hij
meendo dat uit Hoemstodo zijn invboed verder reikto clan hot
goval zou wozen uit hot destijds nog zoo afgolegen Middolburg .
1k bon vooruitgeboopen on hob hij hot schetsen van
Be e ts' werkzaamhedon reeds hot eon en ander vermebd
over do batere j aron to Heemstedo . Dat doze niet in able
opzichten aan do eerste gebijk warm spreekt van zeif, al
kunnen wij ook hier goon keorpunt bepaben .Onmiske-r
baar echter - hoe zou hot anders kunnen P - zijn in die
dertien j aren veranderingen wear to nomen . Bij hot schetsen
daarvan is hot niet wilbekeurig aan 't j aar 1848 aan to
knoopon, ab herhaal ik nog eons dat in eon gebeidelijke
ontwikkeling goon bepaabde data zijn aan to wjzon . Want
dagteekenon wij van dien tijd eon niouwe periodo van
frisscher en runner geest ; wij vergeton niet dat in diezebfde
dagen hot verhaab van 't roisje naar London word uitgegeven, waarovor wij boven spraken .
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Toch is het j aar 1848 in het levee van B e e t s van
bijzonder gewieht, al ware het alleen omdat then de uitgaaf
der Stichtelijke uren begun . In kerkelijk en geestelijk opzicht werd B e e ts omstreeks dien tijd gedwongen zicth van
zijn standpunt en inzicht scherper rekensehap to geven,
hetgeen zijn houding bepaalde : ook lifer geen kentering
maar niet onb elangrij ke wijzigingen. Zijn huffs elijk levee
was als vernieuwd, na de zware ziekte waarvan in het
najaar 1847 het geheele gezin gelukkig was opgekomen .
Eindelijk : had hj aan 't slot van dat jeer 1847 zijn Gedichiert in Zen druk uitgegeven, vermeerderd met den oogst
der laatste 9 jaren, die oogst, schoon niet onbelangrijk,
scheen toch de vrees to wettigen dat zijn dichtader langzamerhand in 't zand hop . Integendeel komt nu een nieuwe
zang drift over hem, gelijk hij in 1849 nit :
Hoe woelt de poezij
In ]nij
En haakt aan 't lioht to komen ;
Als hoorde ik in 't versobiet
Een lied.

De dichter in hem is niet gestorven ; hij leeft weer
op . In do eerstvolgende jaren. komen oude, schijnbaarvergeten, ton en van zijn speeltuig, en daarbij nieuwe . In 1853
geeft hij zijn Korertbloemen nit : een bundel waarvan hij in
1874 zegt dat hij er ,,met zekere voorkeur" op terug ziet ;
,,is hot omdat ik, eerst in dezen, van hot begin tot het
,,einde geheel mijzelf bee en mijzelven zie P" iJeze voortbrengselen van zijn 33e tot zijn 40e jeer „behooren tot hot
,,beste van wat ik vroeger of later in staat geweest bee
,,op dichterhijk gebied voort to brengen ."
flier vinden wij do huisohijke poezie in al hear kracht
en teerheid. veer khinkt hot lied, als weleer, voor A he ide,
maar nu voor do ,,huisvrouw van mijn j eu .g d "
,,Mijn sieraad
Mijn grootste
Een gave van
Zijn grootote

en intjn eere,
schat op card,
den Heere,
goedheid waard ."
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zal wordeii herhaald op haar graf. De kinderen brengen
hun liederkransje voor de jarige moeder . Tluiselijke zorg, langdung sours en nijpend, zooals voor ,,onze kreupele", rouw
over hat jongske, naamgenoot van den vader, dat in 1850
wordt weggenomen maar nooit vergeten, want nets
,,verdooft ziju beeltnis in dat harts
Bat nooit zijn kinderen telt, of telt de dooden urea",

vreugd en dankbaarheid bij de koperen bruiloft : dat alles
spiegelt de poezie af. Uit daze jaren is ook dat j uweeltje
met zen achten, „near Wo r ds w o r t h", maar zoo geheel levend
en eigen gemaakt . En hat is wader de poezie, zij hat van
enkele jaren later (1857) die ons een beeld geeft van hat
leven in de pastorie van Heemstede : wanneer B e e t s tar
nctgedachtenis zijner A 1 e i d e haar teekent ,,'t lief moedertje"
tussehen de spelende kinderen, maar ook altijd op haar
post (te dikwijls) ,,bij de wieg van 't krank en lijdend
,,wicht", voor haar man ,,een angel ten bescherm .ing" die
hem troostte en sterkte, tot grooten zegen was en met hem
God diende, j a hem daanin vaak ten voorheeld, want
,,Ik wees den weg ; maar g ij gingt voor, inijn gads !"

En
naast de huiselijke poezie zijn uit de laatste
jaren van Heemstede enkele van de schoonste natuurliederen : 't Madeliefje na 't 1Vlaartsch viooltje van zijn j eugd,
de herfstzangen Overgangen en dat schoone in den herfst
van 1853 met terugslag op de Najaarsmijmering . Ook de
oude luim spreekt veer, en spreekt in krachtiger teal en
puntiger vormen . Nog sans : de dichter is henleefd .
Wanneer wij verband zien tusschen B e e t s' geestelijke
ontwikkeling en hat jaarcijfer 1848, leide men daaruit niet
af, dat de politieke beweging van dit jaar hem zou hebben
sang egrepen . Hij is en menkwaardig vreemd aan gebleven .
D a C o st a schreef hem in April een relaas van de opstootjes to Amsterdam ; maan 't is alsof de beteekenis deter
dingen in 't stifle Heemstede niet wordt gevoeld . Wordt
in de beroening flier flag en de profetische geest vaardig
over d a Co s t a in die politieke zangen die tot hat meest
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aan to wijzen : bij B e e t s is er nets dergelijks, nets dat
aan het ,wachter, wat is er van den nacht P" herinnert,
of getuigt van een bilk die in de woelingen der werelci
het godsrijk ziet komen . In de Stichtelijkc uren van 1848
geen zweem van een tijdpreek . B e e ts least de dagbladen
met zoo koel gemoed, dat die lectuur in zijn verzen maar
en klein spoor heeft nagelaten : bet is een taalcensuur ;
men kan verkiesbaar zijn en toch niet verkieselijic. Hat is
alsof hat liberals Nederland van T h o rb e c k e, L u z a c,
waaraan d a C o s t a aithans de hulde brengt van zijn hartstochtelijke
e bestrijding, voor Be e ts niet bestaat .
Toch heeft ook hij in 1848 een adres gezonden aan de
Tweeds Kamer der Staten-Generaal, en wel over art . 191
der Grondwet . Hij onttrekt zich niet wear inzicht en plicht
hem tot getuigen noopt . Maar hij beperkt zich tot die
punten waaromtrent inzicht en plicht duidelijk bij hem
spreken . In dit gavel kwam hij op voor de vrijheid van
godsdienst en onderwijs, deerlijk geschonden tegenover de
afgescheidenen, blijvend bedreigd wear men aan bijzondere
scholen bezwaren in den wag legt. Voor die gewetensg
vrijheid doet hij zijn stem hooren . Hij lascht ook nog een
woord in voor de algeheele afschafflng der slavernij, die
hem zeer tar harts ging - men denke aan zijn lied om
bevrijdiny (1853) - en die hij eenige jaren daarna heeft
mogen beleven.
De eenige zijde der politiek waarvoor hij iets gevoelde
was dus de strijd voor vrijbeid, niet in dien algemeenen,
vagen zin waarin dat woord zoo vaak misbruikt wordt,
maar voor de ware gewetensvrijheid . Daarin was bij een
geast verwant van V in e t . TJit zijn aanteekeningen blijkt
hoeveel hij in daze jaren en later in de geschriften van
V i n e t beeft gelezen . 1k west niet dat men ooit de aandacht beeft gevestigd op de geestverwantschap tusschen
daze twee mannen ; en bet schijnt ook gewaagd bij hun
groot verscbil B e e ts den nederlandscben Vinet to noemen .
Maar wel is hot zeker dat V in e t' s invloed op B e e t s
O .E.1V3
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van den zwitserschen danker over litteratuur, over de ware
vrijheid, over bet pastorale werk, hebben bij B e e ts weerkiank gevonden, en tot de vormende invloeden behoord
die in zijn werk zichtbaar zijn . V in e t heeft stellig veal
van wet in B e e t s' geese leefde, wear deze near u .itging,
tot balder bewustzijn gebracht . Beider levensloop, task,
ook talenten liepen ver uiteen, toch hebben zij hetzelfde
voorgestaan : een Christendom dat mats van het waarachtig
menschelijke verwerpt maar allerminst door bet wereldsche
besnoeid of bepaald wordt, dat overal de kracht betoont
die bet menschelijke verlost en doordringt .
In dien geese zijn de Stiehtelijke uren geschreven . 1k
heb reeds gesproken van bet aandeel dat de duitsche theologie daarin had ; ik ache dat van V in e t grooter, zoo nice
omvangrijker den toch diaper . Bier wordt, gelijk ook
Vine t deed, bet Evangelic oordeelend en de behoeften
vervullend tot de harten gebracht .
De uitgaaf flier Stichtelijke siren, 1848 in maandelijksche
afleveringen begonnen, is niet slechts in bet levee van
B e e ts maar in de geschiedenis onzer geestelijke ontwikkeling een datum . In la crise religieuse en Hollance (1860)
heeft mijn wader doen uitkomen flat bet Beveil in deze
bundels zijn religieuse citing vond, terwiji daarmede tevens
de ethische richting hear intrede deed.
flier worden inderdaad nieuwe mijnen ontgonnen . Wel
was in de preeken van 1845, afgezien van de voorrede,
meer den &n die reeds dezen geese der Stichtelijke siren
ademde ; maar toch is eerst in deze laatste B e e ts als
prediker geheel zichzelf, gelijk in de Korenbloemen als dichter.
Hij heeft met nets gebroken : noch bet supranaturalistisch
conservatisme van v a n d e r P a 1 m, noch de dogmatische
stoerheid der kerkelijke belijdenis, noch de methodistische
warmte die nit Engeland en in bet Bvei1 hem had aangegrepen : geen deter levensmachten had hij geheel verzaakt .
Maar hij was zichzelf geworden . Hij had nit die alles
behouden wet zijn natuur verdroeg, wet met zijn aanleg
strookte . Beets was in den grond niet de dogmatische
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geest noch de methodistische ijveraar, dien men in hem
meende to zien : maar zijn diepe geloofservaringen hadden
van daze tijdelijke vormen, die afvielen, blijvend vastheid
en warmth ontvangen.
In de Stichteljke uren is B e e t s wet hij op den duur
al blijven : bovenal bijbelsch prediker . Hij tracht zoo diep
mogelijk in hat woord der Schrift, wear hij can gebonden
blijft, door to dringen. De gevaren van zijn vernuft to
later spelen liggen achter hem ; om op diepzinnigheid jacht
to maken is hij to nuchter ; ook de geesten met wie hij
veal verkeerde, S tier en d a 005 t a, iokken hem niet op
paden die do zijne niet kunnen wezen . Gezond verstand
en goode smack hebben hun voile rechten hernomen, en
do realiteit der geestelijke dingen is hem to machtig om
toe to geven can ijdel spel der verbeelding. Zijn soberheid
heeft hear overvloedig loon : de vernuftige vondsten van
d a Co st a' s Bijbellezingert zijn vergeten ; do Stichtel'ijke
uren zijn na ruim vijftig j aar nog frisch en nieuw .
Ethisch, noemde ik daze stukken, met een woord door
Be e ts niet siechts aanvaard maar gestempeld . Do Stichtelijke uren geven wellicht de zuiverste toelichting van dit
woord, dat in den strijd der geesten ten onzent een zoo
groote beteekenis heeft erlangd . Pat ethische treedt bier
:net near voren als iets afzonderlijks, eon richting mast
andere : niet antlers den bet zuiver Evangelic wordt gopredikt zonder bijzonderen bijsmaak, en eerst later zal de
g eschiedschrij ver komen en daze stukken onderbrengen bij
do richting die als de ethische bekend staat . Pit woord
schijnt ors bij den mensch to bepalen : bet ethisch preoken
zal allicht opgevat worden als psychologisch preeken . Pit
geldt evenwel slechts under grout voorbehoud van do Stichtelijke urea. Menschelijke toestanden, karakters, eigenschappen ontleedt daze prediker zelden ; hij gelijkt zeer weinig
op Bo u r d a 10 u e . Ook de ervaringen des christens worden
meer aangeduid dan uitgesponnen ; bevindeljke lieden treffen
bier riot wet van hun galling is . Uitgangspunt is altijd een
woord Gods, riot eon menschelijke vraag of behoefte. Aan
ulk een woord Gods komt goon twijfel op ; hot staat vast,
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behoeft Been verdediging, het staat ver boven ons en voldoet
Loch aan onze diepste behoefte . Zoo doet zich dat woord in de
voiheid van zijn goddelijk, wonderlijk karakter toch niet voor
as een paradoxale waarheid . Ret is het zaad der wedergeboorte, het wekt nieuw leven en doet vrnchten der bekeering rijpen ; maar het oefent op elk levensgebied, ook
het natuurljke, zijn zegenrijken, heilzamen invloed. Ret
geestelijk leven doordringt het natuurlijke . Gaarne behandelt
B e e ts onderwerpen waarbij dit uitkomt, b.v. eem gezegende
ouclerdom, waarvan hij dan de geestelijke voorwaarden in
het licht stelt . Beweegt hij zich op het terrein van het
innig christelijk leven, dan wit hij dat men taste en smake
hoe daarin alleen to vinden is, wat den mensch betaamt
en bevredigt .
Nieuw waren zulke kianken in die dagen ongetwijfeld ;
zoo was in Nederland nog niet gepreekt . Des to meer
treft ons, ook vergeleken met het zoo opzettelijk optreden
van 1845, hoe rustig B e e ts ditmaal van stapel liep . Niets
dat op een program gelijkt ; geen mood vol van groote
woorden, niets dat de legende van den orthodoxen ijveraar
kon voeden . .met korte levee tang genoeg : daarover handelt
het eerste stuk van den prediker, die nog onlangs door
ziekte van zich en de zijnen bij de broosheid en onzekerheid van ons bestaan bepaald was . filet tweede spreekt over
Gods onveranderlijkheid . Deze prediker geeft de vruchten
die bij hem rijp zijn, datgeue wat bij zijn wekelijksche
plichtvervulling hem vanzelf in den schoot valt .
Laat ons niet gering denken noch over de werkkracht
noch over het geestelijk bezit waarvan deze Stichtetijke siren
getuigen . Vier j aren achtereen, 1848--1851, ward in het
dorpskerkje to Reemstede zoo gesproken, dat 2/3 der
ochtendpreeken, tusschen 30 en 40 in 't j aar, niet desnoods
gedrukt konden worden, maar als degelijke geestelijke spijs
en tegelijk als modellen van vorm werden genoten . De
wijze van uitgaaf bij maandelijksche afieveringen maakte
ze dubbel vruchtbaar, maar verzwaarde de eischen : nu viel
op elk stuk afzonderlijk de aandacht, terwijl antlers de
zwakkere in een grooten voorraad er moe door kunnen . Wie
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eenig denkbeeld heeft van hat waken van een goede
preek, dat zich evenmin als een goed gedicht elk oogenblik
last dwingen, wie daarbij weet hoe veal gelijktijdig op
B e e t s aandruischte : hem vervult de hoogste bewondering
en voor de werkkracht en voor den geestelijken rijkdom
van den schrijver . Hoe rijp en vast was de vroomheid van
dezen 34-jarige! Wie niet maar enkele keeren een paradepreek kan geven, maar hat kan voihouden, verscheidene
jaren aaneen, zulke Stichteljke siren to leveren, die leeft
met zijn hart in de dingen Gods en heeft toegang tot dien
grooten schat waaruit hij hat oude en hat nieuwe weet
voort to brengen .
De Stichtelijke siren hebben buitengewonen opgang
gemaakt . De hoorders van B e e ts, de trouwe vrienden
van Heemstede en Amsterdam, allen die aan de kringen
van hat Beveil mm of meer aangesloten waxen, juichten .
Maar ook women die later geleerd hebben to gruwen van
de ,,ethische" richting, bij wie de gereformeerde traditie
ieefde, vooral op de Veluwe, ontvingen dit woord met
blijdsehap. Het was in menig opzicht een dorre tijd : her
star dogmatisme, ginds rationalistisehe moraal ; Been wonder
zoo de harten opengingen bij een eenvoudige, frisehe,
diepe, natuurlijke prediking als daze . In de huisgezinnen.
veroverden de Stichtelijke siren een plaats die zij niet verlorei hebben ; van vale kansels warden
en warden a
zij nag epreekt. Ja, zelfs buiten de kringen der orthodoxen
vonden zij weerklank ; zij zijn, voor zoover dat met preeken
mogelijk is, een nationaal bezit geworden . J . v a n v 1 ot e n
moat ze een tijd getrouw gelezen hebben . Mijn amsterdamsche ambtgenoot K a r st e n heeft mij verteld, dat in
zijn ouderlijk huffs, waarin oud-katholieke vroomheid inheemsch was; na en naast de geschriften van geloofsgenooten ook de Stichteljke siren wel om den hoek kwamen
kijken .
Zoo is daze arbeid van B e e ts tot grooten zegen voor
ons yolk geweest ; daarin ligt voor een goed deal de
geestelijke kracht en vrucht van hat Rveil . De partijstrijd begon to ontbranden, op stappen en maatregelen
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drong men aan, de politiek dreigde de bewegin .g to doers.
ontaarden. De ehristelijke vrienden liepen groot gevaar
net hun geestelijk levers zich angstvallig en schuw van de
wereld of to zonderen of luide in die wereld een wapenkreet
to doers hooren en in gesloten gelederen ten strijde op to
trekken . Op beide wagers zou de zegen der beweging to loon
zijn gegaan . Toen zijn twee mannen opgetreden, die niet
zoozeer de ziekelijke richtingen bestreden als hat levers in
gezonder bedding geleid hebben : B e e t s en H e l d ring .
De laatste heeft de vrienden genet aan hat werk der reddende liefde. Wat beteekent een christelijke opwekking
zoo zij niet hear armen opent om de verlorenen to ontvangen en terug to brengen P Dear staan de Gestichten to
Zetten om den Vluchtheuvel ,,eerbiediglijk geschaard", die
zeggen wie Held r in g is geweest . B e e t s heeft dit niet
alleen uitgesproken bij diens graf, maar van den aanvang
aan dieri arbeid een werkzaam deal genomen . Daarbij evenwel deed hij nog op zijn wijze hat noodige om hat christelijk
levers to voeden, to leiden, to kweeken . Hat eeuwig Evangelic, .
de kracht Gods tot zaligheid moest wear tot de harten
gebracht worden, als een Jicht schijnen in de wergild .
Ontdaan van de scherpte van den partijstrijd, toch met
al de scherpte van hat tweesnijdend zwaard dat innerlijk
scheiding maakt ; ontdaan van valsch vernuft of dichterlijke
opsiering, maar met hat diepe besef dat ells menschelijke
gaven in dienst der prediking moeten worden besteed . Zoo
staan de Htichtelijke urert als een taken in de geschieden.is
onzer 19e eeuw .
Hebben zij ook blijvende waarde P Wanneer ik hum
historische beteekenis in hat licht stelde spreekt hat van
zeif dat zij daze niet behouden voor volgende geslachten .
De bundels die op de eerste vier zijn gevolgd : 1858-1860,
1875, 1882, terwiji de man van smarten en de .leer der
heertijkheid (1891) als tiende deal daarbij zich aansluit, zij
mogen niet minder van gehalte zijn, zij waxen niet nieuw
en baanbrekend in den zin der eerste dealers 1848-18511 .
velars schrijven den ook B u sk e n H u e t na, dat de preeken
van B e e ts niet meer gelezen worden . De feiten logen-
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sl3raffen dit volkomen . ilet is zoo : voor ons geslacht staart
de Stichtelijke ren niet meer zoo alleen, er is veal stichtelijke lectuur daarna en daarnaast geleverd ; maar de christenen in Nederland hebben den wag in daze bundels nog
niet vergeten en zullen dien uiet spoedig vergeten .
De rijkdom der heilige Schrift in verband met de
innigste behoeften van hat hart wordt hier met een waarheid en eenvoud onthuld, die altijd -wear zal trekken en
boeien . lToorzeker : daze bundels bevatten niet looter
meesterstukken gelijk de preeken van den jongen A b r
d e s A m o r i e van der Hoeven ; maar dat is een tiental
en de Stichtelijke siren bevatten er 300 a 400 . Rat doel :
geestelijk voeden en leiden is nauwelijks ooit gemist ; en
meesterstukken ziju niet moeilijk to vinden . Zoodra wij ons
gewend hebberi, gelijk de Franschen, ook hat baste wet de
kansel oplevert tot de letterkunde to rekeneD, zullen wij
een aantal der Stichtelijke siren onder hat sehoonste hollandsehe proza der 19e eeuw noemen . Laat mij alleen
herinneren aan die beroemde preek van 1848 over onverhoorde gebeden : ,,Spreek niet ineer tot mij over daze zaak ."
Daze stukken zijri zoo keurig afgewerkt, de denkbeelden
geleidelijk on twikkeld, de toepassing zelden afzonderlijk
uitgesponnen, maar de geheele preek door near voren .
tredende . Er is harmonie tussehen inhoud en vorm, symmetrie in de deelen . In al daze opzichten staan de Stichtetijke siren verre boven de Leerredenen van 1 a S a u s s a y e,
die hat even wel in rijkdom en diepte van denkbeelden
winners . B e e t s zeif bewonderde daze stukken zeer . Beide
mannen sehreven in denzelfden geest, veelszins den. g east
van v i ii e t ; in de huiskamer en binnenkamer zullen beider
verzamelingen nog lang een rijke bron van stichting zijn,
maar het werk van B e e ts behoort meer tot de litteratuur,
dat van l a S a u s s a y e zal meer in de studeerkamer tar
hand genomen worden .
Met hat oordeel dat de aerate reeks der Stiehtetijke siren
de baste is stem ik met in . Die indruk was natuurlijk,
omdat de aerate, door de nieuwheid van hat genre, 't meest
insloeg . De latere dealers stem er in geen enkel opzieht
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beneden . Het zou, indien bet anders ware, ecu droevig
teeken zijn, alsof de j aren aan den schrijver zonder geestelijke vrucht voorbij waren gegaan, en hij niet anders vermocht dan zich to herhalen . Pit doet hij integendeel in
het oog vallend weinig. Men beweert sours dat ieder prediker
in den grond maar en preek heeft, die hij in steeds nieuwe
inkleeding opdischt . Bij zeer velen is dit ook bet geval .
Maar, wie predikt nit den rijkdom van Gods woord blijft
jong en frisch . Zoo is het ook bij Be e ts gelijk bet bij
1 a S a u s s a y e was . Beider bundels bieden groote verscheidenheid van stof en in thou . In vormen is B cc ts
de rijkere . Zoowel korte meditaties als homilieen, ja wet
men bijbellezingen kan noemen, wisselen de meer uitgewerkte stukken af.
Later zal ik nog bier en dear op de jongere bundels
to spreken komen : over de punten van gelijkenis en de
ontwikkeling volgt reeds her bet ecu en ander . Dc verhon ding tot bet woord en de gedachten des Bijbels, waaraan de prediker zich nauw aansluit, biijft in alle deelen,
1848-1 891, dezelfde . In de wijze van toepassing, bet
treden in de menschelijke toestanden, is verschul merkbaar
dat vooruitgang is : in de latere bundels is meer vrijheid,
meer durf dan in de vroegeie, de greep in bet menschelijk
hart is vaster en diaper. In den vorm is men geneigd de
lange, nooit onduidelijke, wel zeer ineengeschakelde zinnen,
tot den ouderdom des schrijvers to brengen . Te onrecht.
Dc neiging moge toegenomen zijn : reeds in den bundel
van 1845 vial de kritiek er op, en in bet allereerste nommer
der Stichielijke siren van 1848 vindt men ecu zin van 27
rag els en ecu van 26 . In de baste stukken van B e e ts,
zelfs in ziju redevoering over Groote manner komen dergelijke zinnen voor .
Gelijk in de poezie zoo in de prediking leverde de
hoogere leeftijd ,,ervariugsspreuken" op . Ook zijdelings
ironische zetjes worden veelvuldiger ; zij hebben bij B e ct s
ecu zeer eigenaardig karakter : niet schamper, niet bitter,
wel doordring end en rank, bestaanbaar met de liefde en
daarom op den kansel niet misplaatst. Dc kiem van dit
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latere ligt echter ook her reeds in hei5 oudste . Al zijn in
de vroegere bundels zulke pijltjes nog sehaarsch, reeds in
de eerste preek wordt er eon . afgeschoten . op hen die hat
Joel van 't leven in 't levee zelf zoeken en niets daarboven kennen : ,,velar schijnen dit to danker., of liever al
,,wat niet denkt leeft alsof hei5 chi dachte" .
Rijk aan inhoud is de laatste bun del, waarin de bijna
80-jarige schrijver behoefte gevoelt Jews op don wag van .
lijden tot heerlijkheid to volgen en to verkondigen . Reeds
long bekiom hij den kansel niet sneer ; ,,de drang van zijn
eigen hart" bewoog den grijsaard van zijn geloof n.og sans
te getuigen en dot van zijne broederen op to bouwen .
Aiierbeiangrijkst is hat daze stukken to ieggen . mast
de kruiswoordem van bijna vijftig j aar vroeger . vat dunkt u
van ecu bladzijde ais de volgende? ,,Mij dorst !" ,,Gij
,,christen, die in Iijden beproefd wordt, leer wet hier to
,,Ieeren is ; to leeren van hem, die zijue versmachting niet
,,ontveiust, die ze (ofschoon . niet dan met eon enkel woord)
,,kiaagt ; die hear klaagt in eon kring, waarin hij weinig
,,deeineming kan verwachten ; die zich de lafenis, weike
,,hem gewordt, ze zij dan zoo ze zij, last welgevailen, en
,,zwijgend zich daarbij ook de galls getroost, die hear n .og
„wader verbitteren moot! Dc Heiland zegt u : Weest go,,rust! Gij moogt uw iced wel kiagen . Gj moogt do
,,verzachting van uw iced wei zoo yen . 1k ben u niet voor,,gegaan in cone hooghartigheid, die de verkwikking very
,,smaadt ; in cone wiilekeurige zeifpijniging, die, uit walk
,,beginsei dan ook, aan do opgeiegde smarten noodeioos
,,ieed toevoegt . Bewaar siechts in uw klach .ten do east .
,,Kiaag, maar jammer niet . Kiaag, maar niet ®m to kiagen .
,,Zoek met uw kiacht do verzachting, en niet d .it, dot eon .
,,ieder moge weten, hoe hoog uw iijden goat . Laat nimmer
,,wantrouwen u den versmachtenden mond sluiten . Ret
„stoat den mensch schoon, to alien tijde op hat menschelijke
,,in don medemensch to rekonen . Die hiertoe n.iet in stoat
,,is, heeft goon waarachtig liefderijk gemoed . Maar neem
,,het ook met gerimge verkwikkingon voor lief . Neem ze aan,
,,ais nit do hand van God . Dit maakt hat weinige veal, en
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„hat bitters to b hat karige toedoet ."
Pit is waarlijk menschelijk . Men vergelijke eens de
schijnbaar veal vollere, maar inderdaad zoo smakelooze
bladzijden over Mij dors in de Kruiswoordert. Dear schijnt
den oppervlakkigen lezer veal meer ehristelijke inhoud to
zijn ; maar hat Iigt er to dik op, hat komt niet nit den
tekst zeif. Hoe onnatuurlijk is een voorstelling als daze :
,,Mij dorst, zegt de Deere Jezus ; en geen wonder dat hem
,,dorst . Na den baker der dankzegging . ., .g
heeft geene
,,verkwikkende tog e zijne lippen besproeid ; heeft hij niets
,,gedronken, dan! den drinkbeker diem de Vader hem gegevem
,,heeft." Wie daze twee stukken vergelijkt zal waarlijk niet
zeggen dat de menschelijke opvatting van 1891 aan de
goddelijke heerlijkheid van den man van smarts to kort doet .
Zoo had zich B e e t s' werkzaamheid to Heemstede
uitgebreid tot eene voor de vaderlandscbe kerk in hear
geheel . Pat hij ook in de kerkelijke actie flier dagen betrokken ward, kon niet uitblijven . Men rekende op hem .
Heeds sedert 1845 behoorde hij tot den kring der ,,christelijke vrienden", en bezocht hun vergaderingen to Amsterdam .
Nog waxen geen verschullen van beteekenis onder die door
gemeenschappelijk geloof verbondenen openbaar geworden .
Toch zon hat antlers komen . Niet plotseling maar gaandeweg . In 1848 begun de hooding van B e e ts zich scherper
of to teekenen .
In den zomer van flat jeer richtte een zevental mermen .,
Heidring, Secretan, van Toorenenbergen ., Groan
van Prinsterer, Capadose, da Costa, Mackay een
,,noodiging aan leeraars, opzieners en laden der nederl.
„here . kerk tot een samenkomst tar beraadslaging over
,,belangrijke aangelegenheden zoowel den vorm als de leer
,,der kerk betreffende" . Tlfitgaande van de beschouwing, flat
die kerk, zoo niet rechtens althans feitelijk is afgeweken
,,vaii de groote beginselen van Gods eigen woord", flat er
schending pleats heeft van de rechten geheeler gemeenten
die van ells vertegenwoordiging zjn uitgesloten, wil men

tot een reorganisatie der kerk geraken op grond van Gods
woord en door ecu beter stelsel van vertegenwoordiging .
Den I Sen Augustus zal men to Amsterdam samenkomen om
over de aangelegenste punten ,,ten aanzien van geloofsleer,
,,eigen wetgeving der kerk en vrijheid der gemeente" to
beraadslagen . Hiermede begint een lange reeks van pogingen,
maatregelen, stappen gedurende vale j aren .
Eigenaardig is bij daze eerste gelegenheid de houding
van B e e t s . Hij gaat niet geheel met de vrienden mee .
Men had hem in die vergadering hat voorzitterschap toegedacht ; hij betuigt van meet aan dat hij daartoe ,,onbevoegd, ongeschikt, ongezind" is . In een uitvoerig schrijven
aan G r o e n verklaart hij zich stellig ,,tegen al wat in dezen
tegenwoordigen tijd een crisis zou provoceeren of verhaasten" .
Toch houdt hij nog aan zich of hij zal verschijnen ; den
dag to voren schrijft hij af. Hij ging niet mee met hen
die den wag van reorganisatie der kerk wilden bewandel'en ;
hij wilds de tag enstellingen niet tot onverzoenlijke partijschappen helpers maken ; daartoe achtte hij den tijd niet
gekomen .
Het behoort niet tot de task van den biograaf van
Be e ts de geschiedenis flier kerkelijke en geestelijke beweging
uitvoerig to schetsen, waarvau B e e t s van den aanvang
en steeds mean zich verre heeft gehouden . Ook de volledige
verkiaring dezer hooding vindt in ecu volgend hoofdstuk
hater onderkomeu dan hier . 1k moat over de latere j aren
to Heemstede alleen zeggen, flat hij voor geen drang gezwicht is one made to doers aan den strijd voor kerkherstel .
Met dubbelen ijver en warms liefde behartigde hij evenwel
al wat van geestelijken arbeid op zijn wag lag ; zoowel de
christelijke philanthropic als hat christelijk onderwijs trok
hij zich aan . Ook voor 't Neclerlanclsch Zendelinygenootsehap
to Rotterdam spande hij zich in . Reeds toes. begon men
hat wachtwoord uit to geven tegen hat ,,zieldoovend" genootschap, waarvau de zinspreuk ,,een bloote fictie" geworden was, flat onangs ,,een volslagen ongeloovigen
,,jongeling" als zendeling had uitgezonden . Zoo schreef
Capadose in 1848 aan Beets . Heldring sprak in den-
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de crisis in het Genootschap to verhaasten . Tegenover al
dit rumoer bleef B e e t s kaim, hj zond ziju flinke collecten near Rotterdam, en bleef in naam en metterdaad
,,medewerkend lid" . Zoo had hij gelegenheid zijn woord
ingang to verschaffen als dat van een vriend . Ontrust door
den vloed van tegenstand richtte hij in dcii zomer 1848
een broederlijk schrijven tot bestuurderen den G$-en ootschaps en drong er op aan dat hnn vergadering zou uitspreken nog op denzelfden grondsiag to when arbeiden
als die bij de oprich±ing in de statuten omschreven was .
Ret voorstel wend broederlijk als hat gedaan was, en
gunstig opgenomen ; de commissie ad hoc sprak, bij monde
van P r i u s, als eenparig besluit een bevestigung met ronde
woorden der onde, evangelische begliiselen nit . B e e t s
bleef ; hij heeft de botsing van zestien jaren daarna niet
kunnen verhoeden .
Uiterst zelden slechts heeft B e e t s zich in hat strijdgewoel gemengd, enkele malen heeft hij hat niet kunnen
vermijden . Op de noordhollandsche predikantenvereeniging
had in de samenkomst van 13 Mci 1851 de zaak van . hat
onderwijs aanleiding gegeven tot ecu debat, waarvan B e e t s
als secretaris een uitvoerig en onpartij dig relaas had opgesteld . beer den een half jeer daarna meende de bekende
amsterdamsche predikant H . J . S p ij k e r hat lezend publiek
op zijn wijze to moeten unlichten . Rat is tegen diens
voorstelling zoowel van het gebeurde als van het onderwerp
zelf, dat B e e t s opkwam in ziju Fantasia en 'werkelijkheid met
betrekking tot het openbaar onderwijs . Dit ,,openlijk schrijven"
is een model van ingehouden kracht en zegevierende ironic .
Tedereen, ook de tegenstander zelf, preen den hum .anen
toon ; maar de kalmte in verweer en aanval door B e e t s
steeds bewaard maakt hem onbetwist overwin.n ear. Ire
brochure behoort tot de zeer enkele strijdschriften van
blijvende waarde. Toen reeds bleak, wet gedurende tier taflen van j aren. i n Nederland steeds nicer zou blijken :
,,er heeft bij de behandeling van hat aangelegen geschil,,punt over hat onderwijs, bijna altijd, jets zonderlings

„pleats . ilet heeft voor velen, zal ik zeggen voor de
,,meesten? eene verbijsterende kracht" . . . . De hasten verliezen hun hoofd, hun ervaring, hun wijsheid, ,,de menschen
ziju zichzelve niet" . ,,Christelijke volksopvoeding, christelijk
,,schoolonderwijs : wear die namen genoemd worden, - zie
„hat in de hooge landsvergadering, zie hat bij onze publi,,cisten, merkt hat op in den kring van hat dagelijksch
,,verkeer net zoo vale verstandigen en braven, voor chris,,tendom en protestantisme vaak alles behalve lauw - dear
,,zijn tooverwoorden uitgesproken die al zeer zonderlinge
,,visioeuen voor den geest brengen . Van dat oogenblik of
,,aan hebt gij den ook van velars geene geregelde discussie
,,meer to wachten ; reken op geen nadenken, geen opmerk,,zaamheid voor hetgeen gij zegt ; men hoort, men antwoordt
,,u niet meer ; men spreekt enkel uit hetgeen men in hat
,,ontwaakte spel der verbeelding gewaar wordt" .
Welke visioenen ziet men P Het godsdienstloos onderwijs, 1'co1e athe, hat palladium van ons volksbestaan, zoo
niet reeds werkelijkheid den toch ideaal voor ons vaderland :
hat wordt bedreigd. Met den Bijbel komen bekromperiheid,
secte-geest, heat in de hoofden en harten der kinderen en
bederven en verscheuren ons volksleven . Ziedaar de kinderen,
doin, achterlijk, achterhoudend, den geest opgestopt met
groote woorden en onverstaanbare geloofswaarheden . Ziedaar de secte-scholen, die twisters brengen in gezinnen en
kringen, die door de oneindige versnipperiug de onderwijzers
broodeloos makers. Zoo stellen de liberalen hat voor. Hoe
komen zij er toch aan? Hoe ken hat eenvoudige en billijke
streven van hen die ears christelijk onderwijzer voor hun
kinderen begeeren, zoo worden misduid P Hoe komen
christenleeraars er toe hat nog liever op to nemen voor
een ideaal dat de school ,,er uitzie alsof er geen godsdienst
,,in de wereld ware"? B e e t s antwoordt dat dit alles
voortkomt uit ,,rechtzinnigenvrees, orthodoxophobie."
De teekening der orthodoxophobie is niet alleen reek
maar waarlijk een meesterstuk ; wear zij ons de kleureu
wet stark schijnt op to dragen, zijn de geschriften dier
dagen dear one de j uistheid der voorstelling to bevestigen .
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Door die kwaal blijven oog en oor gesloten voor wet men
anders stellig zou aanvaarden . Tegenover de orthodoxen
ken en mag men niet biliijk zijn . ,,Naar de gewone voor,,steffing, zjn zij (althan .s wet de hoofden en leiders aangaat ;
,,want op eenige misleiden mag men altijd rekenen), even
,,zulke gevaarlijke voorwerpen in den staat, als zij slechte
,,en twistgierige leden der gemeente zijn . Liefdeloosheid,
,,hoogmoed, vervolgzucht, schijnheiligheid en trouweloos,,heid, behooren meer of mm tot de vests trekken van hun
,,karakter. wet bet intellectueele sang aat : bet zou met
,,sommigen wel gear, indien niet bekrompenheid, vooroor,,deel, dweeperij, en eene hardnekkige vijandschap tegen al
„wet nieuw, tegen al wet ontwikkeling, tegen al wet voor,,uitgang beet, alles bedierf . Formulierknechten, formulier,,smeden, crypto-roomschen, sectarissen, inquisitoren, ziedaar
„wet ze zijn . Eenmaal zag ik ze in een tijdschrift, dat
,,meen ik ten opschrift droeg : Wactrheicl in liefcle, mm of
,,meer bij de zoodanigen vergelijken die door hondsdolheid
,,zijn aangetast . Komt last ors, met Waarheid in liefde,
,,eene dolls en blinds woede, bij de samenstellende trekken
,,van hun beeld niet achterwege later."
Deze lieden nu willen de school verlagen ,,tot een
,,instituut van dweepzucht, liefdeloosheid en vooroordeelen",
order de lens van godsdienst en Christendom . Tegenover
zulke voorstellingen flu spreekt B e e ts duidelijk en onbewimpeld wet hij niet, wet hij wel verlangt . „teen partij,,school
geen dogmatische school . . . : . geen onhandig
,,gebruik van den Bijbel op de school
maar ik verlang
,,den Bijbel, gelijk in de kerk, gelijk in bet huisgezin, zoo
,,ook in de protestantsche school, op zijne eigene natuurlijke
„pleats ." Hij verlangt die protestantsche school ,,met een
,,protestantschen onderwijzer aan bet hoofd, niet rechtzin,,niger, niet vrijzinniger den zijn overtuiging hem maakt . . . .
,,doordrongen van zijne roeping om . . . , bet hart der kinderen
,,te helper vormen, near de wijsheid die God hem geeft,
,,en bij bet licht van diens Woord ." Mogen toch zijn
tegenstanders leeren begrijpen wet hij en zijn geestverwanten
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when, en zoo zich verheffen ,,boven een ijdel schrikbeeld
,,en menige bedwelmende ilhi sie ."
Ret meesterstuk dat ik in 't kort teruggaf verdient
niet vergeten to worden . Ret legt aangaande de stemming
van zijn schrijver een weisprekend getuigenis af . Hoe vrij
is hij van geest, door Been partijstrijd, Been verhoudingen
near links of rechts geprikkeld of bedwelmd. Hoe snijdend
is zijn oordeel, maar hoe kaim, en hoe hoog! Be brochure
is, gelijk wij zagen, van 1852 . Reeds gedurende verseheidene
j aren west B e e ts dat hij lang niet in alles met de orthodoxen medegaat . Be boon hem van de linkerzijde zoo
overvloedig aangedaan heeft hem niet bewogen partijleider
der rechter to worden . Evenmin drijft bet verschil met de
vrienden rechts hem near links . Hij is geheel zich zeif.
Hij ziet de kerkelijke liberalen in al bun poverheid, zij
prikkelen zijn luim nog meer dan dat zij zijn of keen wekken ;
maar gemoedelijke ernst heeft bet laatste woord ; al is zijn
hoop Bering de vooroordeelen der verlichten to overwinnen,
hij neemt de proef.
In welk een andere wereld levers wij nu, vijftig j aar later!
Be orthodoxie is zeer machtig, en wel eerie die niet langs
de lijnen van B e e ts zich beweegt . Be kerkelijk liberalen
zijn in de minderheid en kunnen zich niet sneer vleien den
tijdgeest to leiden . Er heerscht een beschaving die op
hen met bijna nog medelijdender glimlach nederziet den
op de stoere manners der rechterzijde . Toch heeft de
teekening niet ells actualiteit verloren . Kerkelijken zijn
nog al eens achterlijk ; en de fictie van bekrompen, huichelende orthodoxie en verlicht liberalisme ontmoet men nog
wel. . . . in achterhoekjes . B e e t s' Fantctsie cm wcrkelijkhcicl
verdient nog zeer gelezen to worden .
Hebben wij bier zijn polemiek leeren kennen, in deze
j aren zag hij zich nog niet genoopt tegen zijn geestverwanten bet harnas aan to trekken . Wel kwam bet verschil
van beide zijden steeds klaarder tot bewustzijn . Beets
scheidde zich niet of van de vrienden ; hij stelde hen telkens to leur . Zelfs in de correspondentie met cia Co s t a
komt een andere toon, al blijft zij hartelijk.

- 416
[lit het jaar 1849 is een uitvoerig schrijven van d a
Co st a bewaard, waarin hij B e e ts vermaaut toch niet to
vergeten dat in het yolk Israel ,,de sleutel is der toekomst
,,van alles wet ons ter harte gaat in de kerkelijke en
,,politieke wereld" . Last B e e ts en H e 1 d r in g dit toch
niet voorbij zien ; zij zouden den aan hun overigens wereldsche philanthropic slechts een christelijk tintje geven.
D a C o st a egt dit alles nog mild, niet scherp, als ,,correc,,tieve en in evenwicht houdende opmerking en" . Tear in
1852 wordt het erger . Dc oprichting van 't schotsche
Seminarie to Amsterdam lag d a Co s t a na aan het hart ;
het was een ,,hutken in den komkommerhof". De haagsche vrienden schonken er hun sympathie aan ; maar B e e ts,
1 a S a u s s a y e en anderen -wren terughoudend ; d a C o st a
zag daarin slechts het ellendig esprit de corps der predikanten . Dc toon wordt geprikkeld . ,,Stilzwijgen is een
,,bijtende tegenspraak" : zoo schrijft hij aan B e e t s .
IDeze spreekt van zijne zijde steeds duidelijker het verschil nit . Hij onderscheidt wel tusschen d a 00 st a en
G r o e n ; hij weet toch dat zij semen een kant uitgaan
dien hij niet wil. loch met het onkerkelijk drijven noch
met kerkherstel op juridischen weg gaat hij merle . ,,De
,,polemische hooding der orthodoxe partij is daarom foutief,
,,omdat zij een wel onderrichte gemeente, dat zij connais,,sance de cause on derstelt . Deze is het j uist die ontbreekt,
,,en nu schiet zij in de lucht . Dit heeft twee nadeelen .
,,Vooreerst dat zij haar kruit verschiet, en ten tweede dat
,,zij altijd schietende gezien wordt . Zij heeft zeker all e
,,recht om to schieten . Maar wear blijft de vrucht ?" Zoo
schrijft hij in 1852 aan een vriend near aanleiding eener
voorgeslagen vereeniging van predikanten . En in datzelfde
jaar last hij zich tegenover d a C o st a krachtig nit over
het ,,tergend, tartend, verbitterd en verbitterend geschrijf"
van G r o e n in de 1Tederlander. Hij verwerpt een geest
,,zich verheugend in de ongerechtigheid zoo zij maar het
,,systeem bevestigt . Men sleet geen acht op de dispositie
,,bij de gemeente, men kept dear slechts ontrouwe leeraars
,,en onze vrienden, maar de gemeente in haar good en kwaad
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,,en de vele nuances die zich bij hear voordoen, niet" .
Dit verschil leidde evenwel eerst veel later tot een
uitbarsting. De broederlijke band werd nag niet verbroken,
al vertoonde zich reeds de scheur die later een breuk zou
warden .
De richting door B e e ts vertegenwoordigd beg on behoefte to gevoelen aan een eigen orgaan ; van dear in 1852
en 1853 de oprichting van het gezelschap en l1.et tijdschrift
Ernst en Vrede, dat in de jaren tusschen 1850 en 1860 op
onze geestelijke atmosfeer grooten invloed heeft geoefend,
en waarvan 1 a S a a s s a y e in la crise religieuse de geschiedenis, grootendeels die van zijn eigen werkzaamheid, heeft
verhaald . Om aan de gemeente voedsel en leiding to geven
was zulk een orgaan noodig . De Vereeniging door H e 1d ring geredigeerd bewoog zich meest op praktisch gebied,
was een spreekzaal voor alle ,,christelijke stemmen" en gaf
weinig uiteenzetting van beginsels . G r o e n sprak in de
Nederlander in een geest, waartegenover men juist iets
anders wilde stellen . De wetenschap werd beoefend in de
.Jaarboekeri, waaraan Do e d e s en v a n 00 st e r z e e hun
krachten wijdden . Geen deter periodieken voldeed aan den
wensch flier predikanten, die mm of meer bewust en beslist
den kant van B e e ts uitgingen . Zij beraamden een weekblad in 't licht to zenden, maar voor de bezwaren terugdeizend richtten zij een tweemaandelijksch tijdschrift op .
Ernst en Vrede verscheen van 1853 aan, aan .vankelijk order
redactie van Beets, Doedes en la Saussaye .
B e.e t s had het program gesteld en den titel gegeven .
Dat program behoort stellig niet tot de gelukkigste stukken
die uit zijn pen gevloeid zijn . Het lijdt in hooge mate aan
zijn large zinnen . Het vertoont al to zeer de sporen van
moeilijk overleg en van de zucht om volledig near allerlei
zijden en op allerlei punter kleur to bekennen . Een kritiek
er op is wel, flat de redactie bij den tweeden j aargang de
behoefte gevoelde aan een herhaling ; uit flat tweede program,
zakelijk met het eerste gelijkluidend, is het woord ethischirenisch, wear mede toen allerminst een strijdleus bedoeld was .
Want strijd wilden deze manner, zoover hij christenO . E .1V3
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tot den waren vrede leiden kon . Van uitwendige stappea,
juridisch kerkherstel, verbinding van godsdienst en politiek
waxen zij afkeerig . In kerk en theologie stonden zij beslist
tegenover de linkerzijde ; geheel Ernst en Vrede, waarin de
kritiek mijns vaders tegen S c h o 1 t en' s boek heeft gestaan,
Teat daaraan geen twijfel opkomen . Maar zij wilden geen
partij der waarheid tegenover een partij der leugen of bakenen,
want zij zagen in de orthodoxen geenszins de zuivere vertegenwoordigers der absolute waarheid, en wilden ook mist
de kern van waarheid die in elks dwaling, dus ook in die
hunner tegenstanders, aanwezig is miskennen . ,,Ook hat be,,trekkelijk goads is uit God (uit wien zou hat anders zijn?)
,,en moat als zoodanig met eerbied behandeld worden" : zoo
sprak B e e ts vale jaren daarna (1887) sans op de normaalschool van den Klokkenberg to Nijmeg en . Dit woord had
het motto kunnen zijn van Ernst en Vrede . Reeds verscheidene uitspraken in de brochure tegen Sp ij k e r ademden
denzelfden geest .
Door omstandigheden, die wij in een volgend hoofdstuk
zullen mededeelen, heeft B e e ts aan dit tijdschrift een
minder werkzaam aandeel gehad, den men van den voornaamsten oprichter zou verwachten . Maar ook toen hat
geheel in handen van 1 a S a u s s a y e overging bleef hat in
denzelfden geest walks trouwens die was van beide mannen .
Hun steeds groeiende vriendschap is in die jaren begonnen .
Wij staan op den drempel van een nieuw tijdvak in
hat leven van B e e t s. Hoe rijk aan ervaringen, werkzaamheden, zegeningen waxen de jaren to Heemstede geweest!
Maar . . . . zijn 40e jeer naderde en zijn mannelijke leeftijd
scheen de belofte zijner j eugd mist to vervullen . Zijn roam
als dichter taande . De derde, stark vermeerderde uitgaaf
der Camera Obscura in 1851 had in die woelige dagen
weinig de aandacht getrokken . De uitgaaf der Sticlvtelijke
wren was gestaakt . In den amsterdamsch-bloemendaalschen
kring had hij nog warms vrienden, van verseheidene verhoudingen was de eerste fleur af . Men wilt nu wet men
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legends begun zich to vormen van een wijze die zich in
ziju tent terugtrok wanneer anderen ten strjde togen . B e e t s
wilds geen leidsman en geen volgeling wezen ; nu reeds ten
Lweeden male had hij opzettelijk een pad van ear, dat
voor hem lag, niet ingeslagen . Hij hield in alles aan zich .
Bij de Aprilbeweging in 1853 was hat v an 00 S t e r z e e
en niet hij, die hat woord sprak dat in duizende exemplaren
under het yolk van Rome's overwinnacvr getuigde ; hat was
alsof B e e t s reeds toen iets van het vooze flier bewegin .g
doorzag . Zeker : hij heette nog steeds de geeerde, de gevierde, de populaire B e e t s : maar het moest wel sehijnen
alsof hij zijn baste dagen had gehad, hat was niet duidelijk
welken invloed hij verder oefenen zou, walk werk voortaan
Tie niet mee wil doers met wat aan
hat zijue zou wezen .
hat
hoekje waar hij zich zeif genet heeft .
de orde is, blijft in
Zoo ging hat B e e ts nog wel niet, maar hat dreigde
toch stark .
Toen ward hem in 1852 en nogmaals in 1853 met
aandrang de post aangeboden van hoogleeraar aan 't Seminarie
to Stellenbosch . Wij begrijpen, flat hat voorstel hem in
meer dan een opzicht aanlokte, en flat hij aarzelde . Zou hij
niet zijn talenten wijden aan de nederlandsche jon .gelin .gschap van de Kaap? Van allerlei zijden schreef men hem
in die flag en : gij moogt niet gaan, hat vaderland heeft u
noodig . Maar hat vaderland scheen den predikant van
fleemstede to vergeten .
Zulke gedachten moesten we1 door B e e ts' hart gaan ;
in hat openbaar geuit heeft hij ze niet . Hij was geen man
om eigenlievend en verbitterd over zijn positie to kiagen,
veeleer om met ootmoed en vertrouwen de vraag : wat nu?
den fleer voor to leggen . Wij beoordeelen zijn stemming
in die laatste j aren to Heemstede naar de poezie, die
trouwens eerst in de Korenbloemen 't licht nag . Zij is allerminst neerslachtig, joist bijzonder frisch . Van 1852 is hat

JVladeliefje . In Maart 1853 ward de koperen bruiloft dankbaar gevierd, en de zomer van flat jaar voor eon deel bij
vrienden to Zeist doorgebracht : waken ook voor do Muze
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niet verloren . Te vergeefs zoekt g ij in de verzen dier jaren
1852, 1853 naar de zenuwachtigheid van denn man die in
den kerkelijken partijstrijd leeft of de spijtigheid van den
miskende . Zij getuigen van een open, vrijen geest en een
dankbaar, vroom gevoel .
Toen kwam het beroep naar Utrecht . Met 40 jaren
jongste predikant worden in eenn aanzienlij ke stall : het was
niet wat zijne vrienden voor hem hadden gewen.scht . Had
men hem eenn professoraat gegeven a la Vine t, tot hoe
grooten zegen ware hij voor 't vaderland geweest ! Maar
Nederland knipte
en knipt
de professoraten naar de
vakken, niet naar de mannen . B e e t s werd predikant to
Utrecht . In Mei 1854 verliet hij zijn geliefd Heemstede,
om nog bijna een halve eeuw, in 't Sticht to leven en te
werken .

BUITENKANSJE
DOOR
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PABST .

,,Komt nu maar gauw voor den dag, stouterts", en
,,juf" keek zoekend de vroolijke, lichte speelkamer rond .
,,Uaj o, en Mary, komt nu - of moet j uf boos wordenP"
Met 'n bona ging de dear van de diepe hangkast open en
met een luidruchtig ,,boe-oeh 1" kwamen de kinderen er
uitgetuimeld. U aj o voorop, zijn leuk j ongensgezicht heelemaal ingesmeerd met zwartsel ; en achter hem aan, M a r y,
een levendig, rond kind] e, spring end en schaterend van
pret . Opeens bleef de jongen doodstil staan, spalkte z'n
oogen wijd open, trok de mondhoeken op tot een duivelschen grijns en held z'n hander als gesperde klauwen
grijpend voor zich uit .
M a r y' s beweeglijk lijfje was als gevangen door dit
heerlijk griezelige : met do handjes gesteund op hear knieen
stond ze hem doodstil aan to gapen en keek met ontzetting
near do rollende, witte oogballen en het blikkeren van de
voebtige tanden .
Juf was heusch van plan heel boos to kijken, maar
TI aj o deed zoo kluchtig en de groote, lichtblauwe oogen
stonden z6® dwaas in zijn zwart gezicht, dat ze vergat boos
to zijn en hartelijk lachte .
,,Pas op, j uffrouw B e r t a, ik zal j e kussen ." }Iij hop

422 -

op hear toe, maar ze zwenkte behendig wag ; hij hear
achterna, en then begon een dolls j acht om de ronde tafel .
Jubelend en kraaiend bleef M a r y even thekij ken, ze
leefde er heelemaal in mee, then ging ze net kleine, opgewonden kreetjes achter H aj o aanhollen . near kleine
beentjes schopten druk achteruit zonder veal vender to
komen en telkens wend ze door de twee anderen ingehaald .
H aj o draaide zich onverwachts om, waardoor hij M a r y
ten onderste boven lisp, ze smakte zittend op den groad ;
ze dacht er over of ze zou gaan huilen of lachen van den
sehrik, maar vodr juf bij hear was om hear op to helpers,
stond ze al wear overeind .
H aj o maakte gebruik van dit kleine oponthoud om
juf to pakken en smoezelde z'n zwarte wang tegen hear
gezieht aan . Ze wou hem van zich afschudden, verloor
daarbij hear evenwieht en vial op den groud, hem meetrekkende . M a r y gooide zich woest dwars over hen heen
en probeerde schaterend ook wet van n aj o 's zwart mee
to krijgen .
,,Allah, kiuders den toch! duiveltjes zijn julli.e, ach,
H aj o den . . . dear komt mama."
Mean 't was to laat, de dear ging open en mevrouw
stond al in de kamer.
Krachtig duwde juf H aj o van zich of en sprong
overeind . Haastig voelde ze near hear hoofd, want door
den schok was 't hear, luchtig geknoopt in een wrong,
losgegaan . Mevrouw keek met scherpe, verontwaardigde
oogen near jufs verhitte gezicht en hat ruige kapsel, mompelde jets van ,,prestige verliezen" en ,,aan den gang makers" .
,,U kunt near huffs gears, juf, 't is bij vijven . M a r
j ij gaat met mij me near beneden en j ij H aj o, ga j e
dadelijk wasschen ."
Een oogenblik later was B e r t a op straat . .net sneeuwde .
M a r y gaf beneden voor 't ream hierover hear verrukking
to kennen, ze trommelde met de kleine knuisjes tegen 't
glas, zoolang ze juf mean zien kon .
B e r t a bleef even verrast staan kij ken near die wilts
wereld ; alles leek kleiner, warmer, dichterbij . Er was
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stark-ritselend onder 't haastig voortgaan, 'n koksjongen,
die zijn warme trommels met eten rondbracht . In de verte
kionk 't gedempte stappen van 'n paard, en de hooge
geluidjes van belletjes, die bescheiden en lief] es-vredig
tinkelden .
B e r t a' S korte passen kraakten stroef over de losse
sneeuw, viug stapte ze voort langs de hnizen ; die kende
ze als oude bekenden : ze wist precies hoe alien er op dit
uur uitzagen : sommigen zwijgend en stil met donkere
ramen, andere vol witte vierkanten van gesloten luiken als
bewaarden ze dooden daarachter ; maar er waren er ook,
die iets meegaven van hun leven : een tooneeltje bij 't
vuur, met zwarte fig wren er om heen, of een gebogen gestalte in 'n vensterbank, hat grijze hear e n. d e stills hander.
wit in den schemer ; of schelle stemmen van kinderen die
speelden in een gang, of goedg getokkel op een piano .
Ze was de huizen voorbij, ze moest nu een breeds
lean door ; aan den eenen kant lag een groot, open veid,
't was al heeiemaal wit, zoo lekker-veilig zag hat er uit .
In de lean was niemand ; ja toch, midden op den wag
bewoog zich een vormeloos, klein, grauw ding . Len gzaam
ging het vooruit, heel langzaam . B e r t a haalde het gauw
in : 'n krom, oud vrouwtje, in een grijze lappenboel gehuld,
den gebogen rug en hat wollen mutsje witjes overstuifd .
Zachtjes steunend en prevelend sukkelde ze voort op
hear stokj e .
IDroevig, zoo'n oud menschje alleen op straat . En
thuis misschien ook niemand, die hear wachtte . . . 'n Gek
idea, dat je eeumaal ook zoo'n hulpbehoevend ding moat
worden . . . nu ja, maar dat was nog ver. En onwiliekeurig
trok B er t a met 'n veerkrachtige beweging de schouders
naar achteren, haalde de zuivere, zachtprikkelende lucht
diep op en versnelde den pas in de behagelijkheid van
zich j ong en gezond to gevoeien, en krachtig . Toen dacht
ze wear aan de kinderen en hoe ze dear zoo dwaas net
hen over den grond had gelegen en lachend verborg ze
haar gezicht in hear mofje. 't Was wear, ze moest stranger
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zijn met hen en ze probeerde dat ook wel, maar bun
natuurlijke vroolijkheid was zoo aaristekelijk, ze voelde zichzeif wear kind met hen. . . . Wat was de lawn mooi ; 't leek
een prieel flu, zoo vol, en dik en drukwit alle takken en
takjes . Eu toch, wat warm de golvingen en zwellingen er
goad in gebieven ; kijk, je kunt duidelijk de vormen van de
knoppen voigen . I-be konden de menschen toch praten
van 's winters is alles dood. . . .! De nieuwe knoppen zijn
er al als de oude bialen er nog aanzitten . Dood . . .! de
natuur wachtte, wachtte maar stiliekens . Wat was bet
levee van mensehen eigenlijk an ders dan wachten?
Zij - ze wachtte ook ; waarop? ze had bet met kunnen
zegg en . }Taar leventje was tot nu toe stil en effen voorbijgegaan, er gebeurde uiterlijk weinig, maar in haar bloeide
'n kinderlijk vertrouwen op de toekomst, op een geluk, dat
eenmaai komen zou. En daarom had ze dat lichte, blije in
de oogeri, daarom bleef ze zoo j ong en frisch, en daarom
hidden alle kinderen van haar.
Ret sneeuwde, sneeuwde maar voort . Dc sneeuwvlokken
dwarrelden zachtjes om haar been, vielen zoetjes near op
het kleine, bonten mutsje, op bet kroesige haar, op de
wimpers . Aan hot em d van do laan keerde ze zich nog
eons om en beck naar bet voile, drukwitte prieei, dat
onduidelijk stond in de stiile, lichtgrijze schemering .

Ze herinnerde zich hoe ze vroeger, toen ze nog buiten
woonde, eons geweest was in een besneeuwd bosch . Over
eon pad van iariuxeu, de takken neerhangeude als breede,
witte veeren, was ze gekomen aan een plek, waar in een
bring hooge boomen stonden : een stille, witte tempel nit
'n sprookje. Ze had er willen heengaan, maar toen had
ze 't j ammer gevon den de refine effenheid van 't pad to
verstoren met ruwe voeten en ze was blijven staan kijken,
heel lang, devoot-stil, wat bekiemd door die koude pracht .
Ten was de zon doorgekomen boven den witten tempel
en had warme teederheid gebracht over bet kille wit, rose
lichtvegen en blauwe schaduwen . . . .
Zo word nu verstoord in haar Broom door eon kraai,
die ruischend vlakbij haar opvloog ; haastig stapte ze door.

- 425 In minders gedeelten van de stad kwam ze, door nauwe
straten, wear de sneeuw al wear was weggesmolten door
karren en rijtuigen en handwagens, en veal haastige, grove
voeten .
In 'n onaanzienlijke buurt woonde ze in 'n smal hoog
hull met
n raam naast do dour ; beneden was hat kleine
zilverwinkeltje van juifrouw P r i e m e . Do dour was al gesloten, B e r t a moest bellen . Then ze de smalls gang inkwam, sloog haar eon zware ucht van kohl en tabak tegen .
,,Zoo ju#fertje", zei 'n zoetsappige mannestem . 't was
meneer d e 0 r o o t, de bezitter van 't huffs ; hij woonde op
do eerste verdieping .
,,Meneer", zei ze fort, en wilds hem voorbijgaan . Maar
hij hiold haar pratende staande .
,,lk dacht net, zou do j ongojuffrouw all thuis zijn P
then or gebold ward . Juifrouw P r i e m e sluit do dour hoe
langor hoe vroeger ; zeker veal fijus in d'r winkel . 1k dacht,
ik zal maar es opendoen . . . . zoo'n weir, hoe 2"
Hij rook near drank en do halfuitgebrande pijp stonk
ondraaglijk ; 't gaf Bert a 'n omen gename prikkeling in
den neus en ze maakte 'n terugtrekkende beweging . Elij
zag hot . ,,Hij had ziju pijp wel boven kunuen laten, denkt
u. Ja, maar ik gunde me den tijd niet om 't ding near to
loggon, zoo verlangend was ik u open to doen", hij list
z'n stem omkruflen van welwillendheid .
,,Reel beleofd . Dank u ." Met besliste stappen hop ze
nu do smalls gang door en ging viug de trap op ; hij
volgde, hijgend en onvorstaanbaar in zich zeif vooriprummelond . Op hot portaal gekomon, wilde hij nog iets beweron, maar Be r t a deed alsof ze niets hoordo en wipte
viug do tweeds trap op near haar kamer . Haastig stale ze
do lamp aan in haar verlangen near hicht en gezelligheid .
Daar hadt je ze wear, do bekonde, oudo meubols on in den
hook haar jong, bloeiend amandelboompje
Ze deed do vale go rdijuen dicht, pookte do kachel op
en kook genoegelijk tonal in haar warm, veilig nestje . near
opgewektheid, even getemperd door do ontmoeting met
menoer d e 0 r o o t, keerde woer torug . Zingond hop ze
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op to ruimen, klaar to zetteii . Het was zoo heerlijk zoo'n
beet] e bedrijvig to doers in j e eigen boeltje ale j e den
heelers dag bij andere mensehen geweest was .
Toen ging ze het volbloeiende amandelboompje staan
bewonderen ; met hat hoofd een beet] e opzij, keek ze longs
de slanke, rechtopgaande twijgjes, dicht bezet met toefjes
witte bloemetjes, heel-k1eiue, teere roosjes ; bet geheele
boompje doorsprenkeld van fijne, liehte blaadjes, ale een
groen waasje er over been . Ze brak 'n vol takje af, aan
het uiteinde dicht bezet als met 'n wit kroontje, en zette
bet op de gedekte tafel . 'Toen haalde ze voorzichtig van
het boompje de uitgebloeide bloempjes af, al maar zingend,
zingend zonder hat zeif to weten .
Er ward gekiopt, maar ze hoorde niets, totdat hard
getrommel van vuisten boar opeens deed stilzijn . Ze vloog
op de deur of en deed die lachend open .
,,Zal je j e vader ook es hooren! bet dak zou inzakken
en j e zoudt er mete van markers met j e getierelier."
,,Tut, tut . . . . Je ziet er uit als 'n Sint Nicolaas met
die sneeuw in j e board en op j e mute ." Ze trok hem
plagend aan zijn oor . ,,Brrr, wat 'n kou breng je mee .
Geef bier die beer van 'n jas . Wat 'n grap om to kioppen ."
Hij list zich de jas uittrekken . en . vial near in den
ouden leeren leunstoel bij de kachel .
,,Voorzichtig Loch wat, vader, met dies. stoel . Die is
wat zwak in de beenen, west j e we . . . . "
wear 'n week ono ., hoe is 't mogelijk ."
,,G-oed teeken, als de tjd j e niet lang valt ."
,,Nou - dot lesg even anders . . . ."
,,Missehien komt er nog wel es 'n tijd, dot we gaan
rentenieren . Wie west of er niet es 'n rijke prins op je
B e r t a of komt ."
Ze held in sans op, wees met den vin ger naar beneden
en vroeg met een gezicht vol koddigen eerbied om stilts .
Beiden luisterden een oogenblik naar 'n brom mend gezang
in de kamer onder hen .
,,Die zingt moor, rinds hij geerfd heeft, kind ."
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,,Ja, hoe jij altijd zoo vroolijk kunt ziju !"
,,Waarom zou ik niet P 1k heb jou toch, en m'n
kinderen en, en", ze keek zoekend rond, ,,en m'n amaiidelboompje! En dan - je kunt nooit weten wat voor goads
de toekomst nog voor j e bewaart . . . . lELoewel - 't is waar
ook - ik heb nu heusch geen reden om to zinger -" ze
keek heel bedenkelijk en wrong do handen in dwaze wanhoop . - ,,Ik moot je 't wel zeggen, vader, mevrouw heeft
me woggestuurd, orndat. . . ."
,,Omdat P" hij sprung overeind, zijn gezicht strak van
spanning, ,,waarom? 't is toch niet waar
,,Omdat ik met do kinderen voor den grond ben govaflen ."
Ongerust zag hij haar in de oogen, die vergeefs trachtten err stilt to kij ken .
,,Nee . 't Is niet waar . 1k zie 't al . Schaam je, je
ouden vader zoo'n schrik aan to jagen ."
,,Nee hour, 't is maar gekheid . . . . He, 1k wou dat
ze nu maar 't eten brachten! heb j ij ook zoo'n hunger ?
Als we rijk zijn, hebben we elken dag dessert en altijd
bloemen op tafel . . . . 1k ga vast zitten . Vooruit : tafeltjo
dek je . . . . Jammer, dat oome do 0- r o o t toch nooit 't
gezicht van 'n hear zal krijgen, zooals jij, vader ." Ze kook
naar zijn onbecluidend, maar rogelmatig en fatsoenlijk gozicht. Toen blies zo haar wangen op on maakto eon onderkin : ,,Daar hob j e meneer d e 0- r o o t, die pas 'n erfenis
gedaan heeft ."
,,Ssst", waarschuwde vader toen hj gestommel op 't

portaaltje hoorde .
Do dour gin g 'n heel klein eindje open en Mi n a, hat
dochtertje van juifrouw P r ie m e wrong zich naar binnen
met een open schaal dampend eten . Zo gluurde van. under
op naar Be r t a en haar vader, zette den schotel net 'n
haastig, schuw gebaar near, Meek nog even met eon snellen
loerblik naar hen en wrong zich veer do kamer uit .
,,Morgen Zondag", zei B e r t a fluisterend, ,,dat kan j e
aan M 1 n a ' s hoofd zien ; do peentjes zijn veer aan bosjes
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rooie hoofdje ?"
,,Ik let met op zulke malls dingen ."
Van beneden klonken wear eenige brommend-gezongen
tonen .
,,Ugh dear heb je hem wear . vat zou 't toch heerlijk
zijn als we 'n klein huisje voor ons apart hadden, en den
buiten! Als ,,de grins" toch van plan is to komen, hoop
1k maar, dat hij 't gauw doet ."
,,Kind, wat zeg je toch 'n malligheden . 't Loopt nooit
.goad met j e af."
De deurknop piepte en door 'n kier kwam M i n a
wear binnen ; ze bleef even in 'n betrapte houding staan,
vroeg met 'n schorre fluisterstem of meneer klaar was en
nam met schuldige gebaren de tafel af.
,,En nu gaan we ons gezellig iurichten," zei B e r t a .
Ze schoof met bedrijvige opgewektheid den ouden leunsboel bjj de kachel, maakte 'n pijp voor vader klaar, haalde
haar werkmand en een boek voor den dag . Ze ging op
een laag stoeltje zitten, nam eau tafeltje v6®r zich en
terwiji ze de hand hield gestoken in een sok, klaar om to
gaan mazen, bladerde ze in hat boek, zoekend wear zij
gebleven waren.
,,We hebben gehad, dat - o j a, die taaie beschrijving
van dat buitenhuis, en dat de gravin maar een ondergeschoven kind was - dat is altijd in die boeken . Het is
nu al de tweeds meal, dat ik j e dat boek moat voorlezen,
vader, als dit nit is, mag ik es '11 keus doer. . . . Wacht,
dear komt wear iem and ons storen ."
Ditmaal was hat juffrouw P r i e m e zeif, een bleak
gezicht met opgegeten lippen en dezeitfde loerblik als
haar dochtertje ; ze dwong haar scherpziende oogen tot een
onverschillig rondzien en vroeg toen onnatuurlijk-vriendeIijk : „Denser K r a n s, of u niet even zoudt willen
komen, vraagt meneer d e G r o o t . Denser zou 11 zoo graag
'n oogenblik spreken ."
,,Gauw tai ugkomen, vader ."
Dear hij kwam niet gauw terug en B e r t a hoorde
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lang - wat kon home d e 0-root wel voor gewiohtigs to
vertellen hebben P Ongeduldig pookte ze in de kachel,
zette vast water op hat petroleum-toestel voor de thee en
begon then ijverig to inazen .
Dear kwamen steppes de trap op ; ze vloog naar hat
portaaltje om to zien of 't vader nu eindelijk was . Werkelijk kwam hij naar boven ; ineneer d e 0- r o o t lisp hens
eenige trades achterop om hem nog even lets in to fluisteren ;
then dandineerde hij langzaam wear naar beneden . }iij had
een rok ears en een hoogen hoed op ziju rood hoofd .
,,Heb j'em gezien, Bert a P Keurig hoor! kompleet 'n
meneer is 't nou. Of dacht je, dat hren nook dik wares . a"
,,'t Kan me nets schelen hoe hij er uitziet . Kom nu
maar gauw zitten en nu ga ik eindelijk beginners met lazes .
,,Ik luister."
Maar vader had er zijn hoofd niet bij, zelfs merkte hij
't niet, als ze ophield met lezen . Then ze hat boek wag
legde begon hij verstrooid hears en wear to loopen ; en ze
moest twee- driernaal een vraag herhalen, voor hij hoorde .
Eindelijk haalde hij een portefeuille met teekeningen en
aquarellen voor den dag en ging die aandachtig zitten
bekijken . Slap, banaal werk was 't zonder eenige kracht
of persoonlijkheid, maar hij bezag ze lang met waardeerende oogen .
,,Ik moest er toch nog es mee naar 'n kunstkooper
gaan . . . ."
B e r t a zag hem verbaasd aan - vaders werk was
altijd geweigerd geworden en ze begreep niet, dat hij zich
nu wear daaraan wilds gaan blootstellen .
,,Meneer d e U r o o t wil er een pear koopen . Hij heeft
ze vroeger wel es van me gezien", vertelde hij met '11
verguld gezicht.
,,Ja P dat is nu nog al aardig van 'em."
,,O, 't is gees kwaaie vent - heusch! als hij er mean
wat setter uitzag! Heb j'em zooeven gezien - chic ."
Na 'n gauze vroeg hij :
,,Zou je niet graag rijk zijn, B e r tP"
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gear won en "
,,Met P"
,,Met jou, natuurlijk . Jo bedoelt . . . . o, dat gebeurt niet ."

Aan den voorkant van het huffs, in de nauwe street
was het ai1ijd roezig en lawaaiig van. rommelende wagons
en ratelende rijtuigen, getjingel van trams en hard-klinkende
voetstappen . Maar ears den achterkant was de mooie, wijde
stilte van een grooten tuin . Op B e r t a' s wensch was do
woonkamor aan dozen karat van 't huffs . tier had ze de
illusie buiten to worsen . Wanneer zo achterin in do kamer
zat, zoodat zo alleen reeht voor zich uit kon kijken, zag
ze niets den. 'n wijd stuk lucht met 'n boomengroep er
tegen aan, 'n door de omlijsting van bet ream afgesloten
landschap . De taro., nu een bloemisterij, was vroeger 'n oud
buiten geweest ; eenige oude beaker waren nog blijven staan .
Ze held veol van dien taro, ze hield van do j ongaangeplante iepjes en berkjes, altijd mooi, iederen dag
anders in hun gevoelig-meeleven met do wisselende stemmingen van do lucht ; ze held van do vochtige lucht van
pas omgespitte aarde en den eigenaardigen sterken gear
van vergane bladeren ; ze voud 't prettig to kijkon near
do trekkassen, wear door 't groenigo glas been de borate
bloemenhoofdjos schemerden .
Als do tuinbaas 's morgens vroog aan bet spitton was,
volgde zo dikwijls 'n heeler p005 zijn bewogingen ; kaim
voortwerkende zonder haast, zette hij telkens den vierkanten
voet krachtig op den schop, die knarsend drong in do
vezelige aarde, on smeet den den zwarten hap om .
En dat ging zoo door, totciat do harde, eentonige
grond was veranderd in eon woelige lap kluiten en honker,
wear eon fluweeligo gloed overkwam . Als hij den even
rustend op zijn schop, opkeek on hear aan hot raam zag,
riep hij hear eon goeden morgen toe of vroeg hoe 't met
hear planters ging . Ze ging wel eons bilj hem in den tuin
praton en alles wet hij zei was prettig, omdat 't zoo heel
gewoon on uatuurlijk was.
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En dan was 't over zijn thin .
Met zijn bruin, verweerd pak paste hij zoo goed in
z'n omgeving ; hij had in zijn doers zoo heelemaal 't rustige
van den man, die zich met menschen weinig bemoeit, die
eenvoudig werkt wat gedaan moet worden en verder afwacht, wetende, dat wat gebeurt, goed is . Al ziju denken
en zorgen waren voor den thin, zijn heels levers was dear .
Zondagsochtends was er niemand in den thin to zien,
maar dat was voor B e r t a Been bezwaar, ze mocht er ten
allen tijde komen . Ze had er dazes morgen bijzonder veal
lust in, hat zag er buiten alles zoo heerlijk en stralend hit.
Maar eerst wilds ze hear amandelboompje begieten ; bloeiende
heesters bebben veal water noodig, zei bass N e e r h o e v e .
Toes ze near beneden ging om nit de keuken wet regenwater to hales, kwam ze in de gang juffrouw P r i e m e
tegen met 'n kop koffie op 'n biaadje .
,,Toe, juffrouw B e r t a, brengt u dat even bij meneer
d e U r o o t . M i e n t j e ister niet, en ik zien er zoo hit .
Kijk es, m'n handers - en ik kan m'n m.elkpan gees
minuut alleen lateen..."
B e r t a wilds weigeren ; ze bemoeide zich altijd zoo
mm mogelijk met men ear de Uroot .
,,Toe, gauw asjebiief. . .j
boor ik dear niet m'n melk
overkoken? tjeetje, m'n schoone kachel."
Ze duwde B e r t a bet bllaadje ietteriijk in de handers
en stormde near de keukenkachel terug . B e r t a dacht er
over bet blaadje eenvoudig neer to zetten en hear gang to
gaan, maar, 't was toch eigenlijk zoo's kieine moeite . Ais
come d e U r o o t nu near niet zoo iangdradig was . Ze
tikte op zijn deur . Een luid-uitgegaapt „j a" volgde en ze
ging binnen . Meneer d e U r o o t zat vadsig in 'n . menders
stoel, waarvan de leuning door zijn dikken rug uitpuilde .
Hij strekte joist zijn beenen rekkend near voren en bracht
geeuwend de handers boven zijn hoofd semen, zoodat bet
vest over z'n dikke maag opsjorde .
,,Morgen, meneer."
Pat was 'n andere stem den hij verwacht had, hij
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spotachtig lachje om hear lippen . Haastig trok hij zich
het vest near beneden en schoof z'n haisboord recht .
,,Dag, j uffertje. . . . stil, Puck ."
Puck, z'n stiff, dik lijf vooruitschroevende, kwam met
schorre blafjes op hear af, snuffelde met z'n zwarten, rimpeligen snoet over hear schoenen en bleef toen, zijn uitpuilende oogen vol verwachting, kijken near hetgeen ze
in de hand had .
„Arms Puck", zei B e r t a, „wet wordt j e dik
je
kunt beast niet meer voort ."
,,Ja, 't stomme dier is asthmatiek . . . . Ekskuseert u
mijn pantoffels - ze zijn anders niet leelijk - een van
de vele, die de dames voor me gewerkt hebben ."
B e r t a kwam met hear blaadje near bet tafeltje, waarbij
hij had gezeten . Om pleats to waken, duwde zij zijn openliggend boek wet opzij . Hij dacht, dat ze probeerde in
bet boek to kijken ; haastig sloeg hij 't dicht .
„Hobo, de's Been boek voor u . Nee, nee, nou niet,
ziet u", en met 'n geheimzinnig lachje, dat oolijk moest
verbeelden : ,,als u getrouwd was, den wel ."
B e r t a keek minachtend near bet vieze bibliotheek ..
boek, vol vetvlekken en zwarte duimen .
,,Ik ben er in 't minst niet verlangend near ."
,,Kom, kom - u west wel : verboden vruchten."
B e r t a maakte 'n beweging near de deur.
,,Nou - en wet zegt u er wel van P van 't nieuws?
dat hebt u toch zeker wel gehoord P"
,,Wet den P" vroeg ze onverschillig .
,,Van m'n erfenis ."
,,O j a" .
,,Ja, j a . Ze mogen flu wel respekt hebben voor meneer
de Groot" .
Met een spottend gezicht keek B e r t a near dat dikke
wezentje op rooie pantoffels, met 't vettig glimmende vest,
bet opgeMazen gezicht en de gezwollen fletse oogen . En
dir moesten ze flu zoo'n respekt voor hebben!

-- 433
,,U denkt : wat kan mij het schelen . Voor mij rnaakt
't toch geen versehul, niet wear
,,Ach nee, dat niet ." Ze wilds weggaan, maar hij hield
haar wear met 'n opmerking terug .
,,Maar - wie west - j e kunt 't nooit zeggen . Is die
mevrouw, hoe heet ze ook, waar ii bent, nou nogal aardig
voor U?"
,,Zeker. Hoe komt u daar nu opeens aan
,,Ja west u . 1k dank wel aan 't lot van. anderen . 't Is
Loch ook niet apes voor je, zoo kinderjuf to spelen ."
Ze keek hem verbaasd aan .
,,}Ioedat P ik houd dol van kinderen en als ik er geen
plezier in had . . . "
,,Kom, kom gekheid, dat j e 't nou niet voor j e plezier
doet, dat weten we ailemaal wel . Dat is zoo klaar als 'n
klontje . Daarom vraag ik : is die mevrouw nogal aardig
voor j e . . . u . . . Juffrouw is non eenmaal niets . De minste
mevrouw is nog meer in de wergild dan de bests kin .d.erjuf."
0, de wergild !" zei B e r t a kleurend van . erg ernis.
,,Ja, de wergild . Dat is apes hoe ze je behandelen, enne -nee, loop non es niet wag - daar wou ik net opkomme,
die erfenis, waarmee je dacht toch niets to maken to hebben
- als dat nu es wel zoo was
,,Ik behoor misschien ook under de erfgenamen . P"
spotte zij, ,,of wel u benoemt mij tot de uwe P Nu vo®r
dien tijd zie ik u den nog wel ."
,,Nee ga nu niet wag. Dat jonge volkje is altijd zoo
haastig . Ga daar nu eens even bedaard zitten . Bier voor
de ream dat is wel aardig voor j e . Er is nogal passage .
Zoo jammer, dat vader de kamer v®®r joist al's slaapkam.er
gebruikt en achter huist . Bij dit uitzicht is altijd wet to
zien ." Hij schoof een gemaakte, hard-groene plant met
vloeipapieren knipsels er om heen, wet wag en wees met
'ii uitnoodigend gebaar near do ouderwetsche vensterbank
Zich afvragende wet m sneer d e G r o ot toch wel kon to
vertellen hebben, keep ze naar ,,het uitzicht" : een slagerswinkel met stapels geel vet voor hat raam en vormelooze
bonken vleesch met stark-blauwe en roods plekken . DaarO .E.1V3
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iiaast was een klein snoepwinkeltj e ; tegen de onsmakelijke,
groezelige ruiten hingen glimmered-rose maskers dom to
lachen tusschen stopflesschen met gekleurd drop en
blauwsel en een klomp opelkaargeplakte dadels met groote
happen er nit .
Een pear opgeschoten j odinnetjes in fluweelen j urken
en wijd-uitstaand kroeshaar, stonden elkaar op de hand
center nit to teller, en to beraadslagen of ze al of niet
zouden binnengaan .
,,Die staan al zoo lang to prakkezeeren," zei meneer
d e U r o o t, ,,wacht, dear gaan ze . Geen onaardig bakkesje,
die eene wet zouden ze non koopen? ah, zuurtjes !"
Het verzakte, kiemmende winkeldeurtje ward wear
opengeduwd, hat schorre belletje tjingelde geweldig, de
meisjes kwamen er wear nit ; ze staken giegelend tegelijk
hun neuzen in een puntzakje en slenterden toen gearmd
wag. Het belletje tjingelde droefgeestig voort .
,,IDat belletje belt wet of op 'n dag . Ik hob sours
maar work our to gaan kijken wie or non wear is binnengegaan," zei meneer d e U r o o t gewichtig . ,,Ik mark graag
alles op, west u . Kijk, zal ik u eens wet moois laten zien ?"
Hij nam 'n lijstje van den schoorsteenmantel en reikte
hat hear met 'n buiging aan . Het bevatte zijn eigen portrot : ten voeten nit stood hij er, hat hoofd uitdagend near
achteren, een breeds ketting over zijn maag, in do eene
hand 'n hooge hoed, en do andere van voren tusschen zijn
j as gestoken, met do pink bevalligjes near buiten.
,,Nou . . . waarom lacht u
,,Ik west niet, ik vind 't zoo grappig !"
,,Grappig! grappig! ik zou wel es willen weten, wet
diraan voor grappigs is! 'n Kranige vent, zou ik zeggen .
Vader krijgt er een ."
,,Vader P kom . . .! Nu, ik moot nit. Dag moneer d e
Groot ." En wag was ze.
In de voorkamer gekomen, bedacht ze zich, dat ze
nog steeds vergeten had de getarnde voering van hat
gordijn to naaien . Toen dat klaar was, ging ze den uitgerafelden kant van hat karpet bijwerken, ze was er bijna
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Knee klaar then ze 'n zwaren stag near boven boorde komen .
Dat was zoowaar weer home d e
r o ot!
Blazende riep hij : ,,Is u dear meneer K r a n s ?"
B e r t a held zich stil. Then stak hij z'n hoofd om
de half-openstaande deur .
,,O, pardon, ik dacht, dat er niemand was ; dat u nit
was . 1k kwam wader de courant terugbrengen, die hij me
vanmorgen leende . 1k had 'em graag nog gesproken voor
ik uitga . . . ."
B e r t a lag op hear knieen aan bet karpet to naaien,
zonder opkijken zei ze kort : ,,Vader komt nog zoo gauw
niet . Zegt u mij de boodsehap mean"
,,Ja, dat ken ook best ." Hij bleef staan toekijken hoe
ze 'n nieuwen dread door de naald stak, die handig door
het dikke karpet prikte en met 'n kort zwaaitje van den
arm, den dread veer ophaalde . Drommels handig!
Then het stil bleef, keerde ze zich near hem om. en
ze kon 'n lachje niet onderdrukken over de gedaanteverwisseling, die hij had ondergaan : in pleats van het zeezieke,
opgesjorde vest] e en de rood-fluweelen pantoffels had hij
nu 'n gekleede j as aan met 'n witte das en verlakte laarzen,
die blonken als spiegels. Ze bekeek hem spottend, meat
hij nam 't op voor verrassing en bewondering, legde zijn
hand op zijn hart en maakte west 'n buiging voor hear .
Ze lachte hardop.
,,Gaat u near 'n bruiloft ?"
Hij keek hear ooEjjk aan . ,,Bruiloft P nog niet . Near
'n begrafenismaal . Eigenlijk was de begrafenis al gisteren,
mast vandaag komt de familie, verre familie en zoo, bij
elkaar - gister kon dat niet goed . lErven, zei uP nee, o
j ee, nee! 'n nicht van me, stokoud en arm, west u, als de
mieren . Eigenlijk meat goed, dat ze gekrepeerd is . Voor
mij 'n heels rust. 't Mensch heeft
me wet 'n brieven
geschreven . Opdokken ziet u" - hij schoof zijn duimen
geldtellend over zijn wijsvinger heen en weer . ,,En waarom
'1k j uist P omdat ik als kwajongen 'n tijd Mi d'r in. huffs
ben geweest . Ze verbeeldde zich altijd, dat ze me had
opgevoed . Dus oindat zij vroeger an me verdiend heeft, -

zooiets doe j e toch niet voor niks, - zoo ik hear goon.
moeten onderhouden ook! Nee, ik zeg, ieder moet maar
zien, dot ie z'n eigen bedruipt ."
„Dot zeg ik ook . En flu uw boodschap. . .
Hij keek hear aan . wet had ze toch 'n prettig, friscli
gezichi5 ; wel beschouwd was ze eerder leelijk den mooi,
maar in de oogen zat 't em - die brume oog en, die altijdj
lachten . Toen bekeek hij zich zeif in den spiegel, stak
zijn twee duimen nuffigjes in zijn zakken en kwam leuk
dandineerend near hear toe .
,,En hoe vindt u me nu wel P 't stoat 'em wel goad,
hee, de ouwe man
Ze zweeg opzettelijk .
,,U wilt zeggen : Niet oud . Nee, dot istie ook niet. En
z'n hart is ook j ong, dot is 't 'em ."
Hij zag hear schaiks aan . ,,Juffrouw P r i e m e zeit
daarnet toen ze me zag aankomen : ,,Gut, ik dank al, dear
loopt 'n vreemde jonge meneer de trap op . Goad mensch,
juirouw P r i e m e . En M i e n t j e ook wel - die komt wel
terecht . Die is getrouwd vodrdat j e 't west -- let es op ."
,,Hadt u vader to vragen . . . o, de hour sours ? die
heeft vader u toch zeker gisteravond gebracht ."
Ze stond op .
,,Nee . Dear heb ik 't ook niet over . . ."
,,O! den heeft vader 't vergeten ." Ze kleurde van
schrik over 't verzuim . Gisterochtend sprak hij er over,
ilat 't de dog was . 't Zal wel hier in z'n schrijftafel klaar
liggen . Ja. . . moor de sleutel . . ."
,,Wat stoat zoo'n kleurtje u goad ."
B e r t a kleurde nog meet van ergernis .
,,Nee, juffertje, 't is niet o ur . de hour en 't is wel our
de hour. 1k dank er over, om u de hour op to zeggen..
* u wilt 't heels huffs gaan bewoneii P"
,,Ja, joist, meat niet allee
, hij zeg hear wear
ondeugend aan .
,,Meneer d e G r o ot ," zei B e r t a ongeduldig, ,,ik heb
heusch geen tijd meet ."
,,Met andere woorden : 't poet nou maar gait zijn met
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anders zoo dom niet uit . Maar als we nu es gingen cornbineeren? vader komt bij meneer d e G r o ot, en meneer
d e U r o o t komt bij vacler ; vader heeft 'n dochter, 'n allerliefste doehter zelfs en meneer d e U r o o t heeft geerfd nou
.
Sprakeloos staarde ze hem aan . Nt had ze hem begrepen.
,,Wat zeg je er van a Geen kinderjuf meer zijn bij
lastige kinderen en ingebeelde mevrouwen, maar mevrouw
d e U r o ot ziju, 't heels huffs hebben en altijd op rnijn
groote voorkamer molten zitten en Been zorgen meer hebben
voor later. En vader niet meer lesgeven . Is dat Been
buitenkansje a"
Verbijsterd volgde B e r t a zijn woordenvloed ; ze zag
ichzelf al naast hem zitten voor het ream, kijkende near
hetgeen aan den overkant van de straat voorviel . Op hear
bleek gezichtje kwam 'n pijnlijke glimlach . Die malls vent
toch! Toen barstte ze uit in zenuwaehtig lachen .
,,Ja, j ufjelief, 't komt wet onverwachts hee -" ; hij
ging near hear toe en wilds hear hand vatten . Ze week
beslist achteruit.
,,Meneer d e U r o ot, leaf ik u kort en goed zeggen,
dat vader en ik niets met u to waken willen hebben" .
,,Oho! de komedie nog wet voihouden! dacht j e, dat
ik 't niet gesn apt had, waarom j e mij dearest de kofe
kwam brengen P"
,,Dat had juifrouw P r i e m e me verzocht. 1k heb niets
met u to waken en vader ook niet" .
,,Vader ook niet P die was er anders wel voor to vinden" .
,,Dat is 'n leugen !" riep ze heftig. „Dear geloof ik
Been woord van ."
,,Zooals j e wilt, jufe, maar als j e j e heels levee getobd
Iiebt, wil j e ook wel es rust hebben op j e ouwen dag dat zal j e nog wel es merken . Kom, denk er nog es rustig
over . 't Komt ook zoo onverwacht en j ullie zeggen meestal
:nee als j e j a meent," zei hij vergoelijkend.
,,Meneer d e U r o o t, ik zeg neen en ik meen neen .
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Ret is heusch heel mool van u," zei ze spottend, ,,dat ii
zooveel belang stelt in vader en mij . . . . 1k ben heel gelukkig in m'n betrekking als kind.erjuffrouw, hoe mm ,,de
wergild" dat ook vinden mag, en ik kan u verzekeren, dat
ik nog liever schoonmaakster zou worden den uw vrouw"
,,Ro, ho," lachte hij luidruchtig, „wet 'n opgewonden,
overdreven praatjes! Jawel, j uffertje, 't is ons niet voornaain
genoeg, bee a - we hadden liever 'n j ong rijk meneertje
maar die zal niet om j e komen, heusch niet, mamsel!
Die zijn er maar niet voor 't opscheppen . 1k moet zeggen,
j e behandelt me netjes * ik die j e nog wet zoo'n buitenkansje wil bezorgen. - Maar, 't is wear, op dankbaarheid
moet je in de wergild nooit rekenen ."
,,Er valt vender nets to zeggen. Zoodra vacler thuis
komt, zult u 't huurgeld ontvangen - vader wil met lei
verhuizen - 't spijt me, dat we ditmaal in gebreke ziju
gebleven ."
,,Spijt, dat zal j e j e heele levers houden . Let maar op, j e
zult nog wel es aan me denken, verwaand juff .e ." Meneer d e
G .r o ot ging met Tangzame, waardige passers de kamer uit .
Ze bleef staan nadenken over bet gebeurde . wet 'n
mal tooneel toch! zij, twistende met oome d e G r o ot, van
wien ze altijd vies geweest was, en die hear nu als een
nobele, oude minnaar zijn erfenis kwam aanbieden! Ze
hoorde weer alles wet hij gezegd had, al die heerlijke vooruitzichten, die hij hear had voorgespiegeld ; hear boosheid.
zakte en ze zag Iangzamerhand alleen 't komieke van
geval. Ze zou alles in kleuren en geuren aan vader vertellen - vader, ja, dat de malle vent er dien bij gehaald
had - dat was heel erg en ongepast. Vader zou wel oor
hebben near zoo iets! Natuurlijk konden ze bier niet
blijven worsen ; ze inoesten near kamers uitzien in 'n heel
antler gedeelte van de stall, wet 'n last en 'n moeite! en
dat alles om die malle erfenis van oome d e Or r o ot .
Ze had 't er warm van gekregen, hear wangen gloeiden
en ze was zoo vervuld van 't gebeurde, dat ze de dear niet
had hooren opengaan en nu in eens j uifrouw P r i e m e
voor zich zag staan .

439 ,,Wat komt u doers P" vroeg ze hoog .
,,Ik kwam kijken of ,,de Kerkbode" her soon s ligt",
ze keek zoekend de kamer road, met onderwiji 'n haastigen,
scherpen blik op B e r t a .
„Denser d e G r o o t was net hier, nietwaar? keurig
zag hij er nit, 'n nette man toch . Hij heeft mij gevraagcl
voor 'n dineetje erg ens in 't restaurang . Hij heeft ii zeker
ook verzocht?"
,,Moet u iiog meer weten P"
Juifrouw Fri em e list zich volstrekt niet nit 't veld
dean .
,,Zoo, zoo, heeft hij daarover niet gesproken . . . .
,,Ik heb niets to maken met meneer d e G r o o t . Heeft
u verder nog iets to vrag en . P"
,,lk hoef verder niets to vragen . 1k begrijp er al alles
van . Hij is j e niet voornaarn genoeg, trotsch, dom nufje ."
B e r t a zette de dear wijd open en zei met 'n uitnoodigend handgebaar : ,,Mag ik u verzoeken, juffrouw P r i e m
Ze maakte werkelijk aanstalten om to gaan, maar ze
wilds er eerst nog 't hare van zeggen en met de hand op
de deurkruk, zei ze, wit van drift en ongeloofelijk snel
sprekende : ,,Je moest liever dankbaar zijn, dat wijze, oudere
menschen j e willen voorthelpen! Jo hoeft heusch j e neus
niet op to trekken voor meneer d e U r o ot . Dat is goad
als j e aehttien j aar bent, maar als j e twee en dertig bent,
most je wijzer zijn . En dan mag je heel blij zijn, dat 'n
nette man j e nog hebben wil, al istie den wet ouder en
dat ie voor je zorgen wil en je wat wil nalaten . 1k zeg je,
'n buitenkansj e ."
B e r t a wilds hear in de redo vallen maar j uifrouw
F r i e m e' s woordenvloed was niet to stelpen ; opgewonden,
en met steeds hooger stem grog ze door.
,,En je vader zal d'r ook rear van opkijken
de man
heeft anders wel 'n rustigen, ouwen dag verdiend - z'n
heels levee heeft ie voor j ou gesjouwd - kinderen is on dankbaar goad, dat is maar wear ."
,,Zwijg . Mijn vader verkoopt z'n doehter niet zooals u
gedaan hebt ."
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Juifrouw P r i e m e' s oogen fonkelden kwaadaardig .
,,Kinderpi'aat . 1k heb voor m'n kind gezorgd en daar hjij
geen verstand van . Dat hje j e nooit kunnen zetten, lice,
dat zij hoogerop is gegaan en dat jij dezelfde kale juf bent
gebleven . En nou, dat j e kan, non wil j e niet . Verkoopen
- ik zeg j e, kin derpraat . Omdat je non diem bbl rijke
mensehen, wat doe je anders dan dienen - dienen, versta
je, daarom hoef je zoo'n verbeelding niet to hebben . En
hoe loopt 't of met die meisjes, die zoo'n grooten mond
opzetten a Je zal nog es bij m'n dochter komen bedelenn
let op m'n woorden ."
,,Wilt u flu gaan . . .
,,Ja, gaan zal ik, maar dat maakt de zaak niet beter .
En voor j e wader, 't is maar 't ergste - de man, die heel
wat anders verwacht had - En dan zoo'n fiju dineetje in
't restaurang ."
B e r t a hoorde hoe ze in de gang haar woordenvloed
voortzette, de woorden, ,,trotsch nest" en ,,dineetje" klonken
er telkens bovenuit en de stem van meneer d e G r o o t zei
iets van mensehen, die met geweld hun geluk vertrappen .
Ze kon het in huffs niet meer uithouden, haalde hoed
en mantel, gin g de straat op, sloeg het zijstraatje in, dat
toegang gaf tot de kweekerij . Dc sneeuw van gisteren was
na 'n regenbui weer weggesmolten, alleen her en daar flog
'n wit schubje op de dakpannen .
Dc tuin was vol violetten newel en 't glimmered gewirrel
van de duizenden gladde boomtakjes, die glansden in de zon .
Maar Bert a zag niets ; driftig liep ze fangs de rieten .
omheining eenige malen den tuin om . Langzamerhand kwam
ze onder den invloed van de rust, die lag over de dingen .
Er was iets vredigs in de oude roode daken in de verte,
in het positief-oplijnen van den kerktoren en in de Mange,
gelaten lijn van het schip ; flu en dan kwam nit de kerk
'n deunende Balm aangolven over de stilte . Heel fijntjes
en ieltjes stonden de berkjes tegen den grijzen hemel . Dc
lucht was prettig-prikkelend, vol fijn levee., dat in j e drop g
en je opwekte . Ze haalde diep adem en richtte zich met
'n ongeduldige beweging hoog op als om de herinnering

nan leelijke ding en. met geweld van zich af to zetten. Ze
werd bedaarder, begon langzamer to loopen en ronci to kijken .
De kweekbedden lager nit in large, zwart-paarse reepen,
de kantjes netjes afgesneden, de versch-omgespitte aarde week
en vochtig . 'n Paar blauwzwarte kraaien liepen er zoekend
en pikkend heen en veer ; toen B e r t a dichterbj kwam,
viogen ze op en scheerden met zeilende vleu gels in . 'n.
grooten kring de lucht in . Dc glazen van de bakken stonden
op 'n kiertje en de matter waren opgerold ; door hat beslagen en hedrupte glas schemerden allerlei frissehe groentjes ..
Talkers stond ze nu stil, hat bekiemmende gevoel, dat door
hat gebeurde over haar gekomen was, ging steeds meet van .
haar wag . . . . Kijk, dear stonden waarlijk al 'n pear sn eeuwklokj es in 't Bras en daarginds in 'n mollig, zwart perk] e
al krokussen ; door de donkere, tulle aarde kwarnen ze
parmantig geprikt, de groene sprietjes, puntig als priemen ;
en j a, de ham perfoelie tag en. hat verinolmde prieeltje had
al heels-kleine groene kooltjes fangs zjn dunne ranken .
De leiboompjes, opnieuw opgebonden met rooie en . gale
tenen, leken vol kleurige, vroolijke strikjes .
In hat laantje van de coniferen kwarn ze baas N e e rho eve tegen .
,,Zoo, j uffer, dear doet u goad aan nog es to komen .
'a Mooie tijd non . Tederen dag jets nieuws to zien ."
Ze keek near zijn rustig gezicht met den ringbaard en
dc goedige, blauwe oog en, onwillekeurig dacht ze toen aan
'n ander gezicht, rood en gezwollen, met opgeloopen, fletse
oogen. Toen kwam 't haar alles wear voor den geest en ze
zuchtte .
,,lloe is 't P evil 't niet best P"
,,Jawel, N e e r ho e v e . Maar d'r kunnen j e wel es
gekke ding en. overkomen ."
,,Zegt n dat wel . Dear is mij ooh jets overkomen . .
Weet j e wel dat ik zoo'n mooie, groote hasalia had staan,
'n mollus, verleden bekeek ik 'em es en toen dacht ik :
't is nit hoot, de herds vorst heft 'em doodgeknepen . En
't speet me toch zoo . En nou, warempel ontdek ik me
gisteren 'n groen puntje, zoo groot als 'n speldeknop -

44 2 maar dat is me al voldoende ; de eene heift is Loch nog
niet dood . Pat is 'n bnitenkansje, ziet ii . Komt u mee
in de groote kassen P Daar heb ik non heel wet staan ."
Hij ging hear voor in de kas, 'n zoete, geurige lucht
stroomde haar tegemoet . list middengedeelte atonal vol
bloeiende sneeuwbal-heesters ; van de flinke, houten takjes
of boog den zacht de there steeltjes near de ontelbare
kleine bloemetjes neer, die zich rondden tot 'n zacht-groenigwitten bol, wiegelend bij de minste dreuning .
,,Doet dat j e hart geen goed om dat to zienP 't is me
altijd 'n leegte ass die weer gedaan zijn . . . Eu dear heb j e
de Bering en ."
,,Prachtig, bags . Maar last m' er liever weer nit . 't Is
me bier to benauwd met die zoete, zwoele lucht ."
,,Precies . IToor zoo'n gezonde, funks plant ass jij deugt
de kou beter . Ziezoo, buiten is 't goed . E[eb j e de kerstrozen gezien P"
,,Neen ."
,,TIeb j e die niet gezienP hoe is 't mogelijk P en j e
bent er fangs gekomen . Kijk, bier zjn ze ."
Hij ging op z'n hurken zitten en duwde de horde,
forsche bladeren van de kerstrozen wet op zij .
.,Ze verstoppen zich altijd zoo - tegen de kou, weet
j e P evil j e er hen pear a" }Iij sneed er eenige of en reikte
ze hear aaii, zuiver-witte bloemen, nit bet groene hart
kwamen de ontelbare meeldraden ass 'n kleine gouden sproei .
„vat ruikt 't toch altijd aardig in zoo'n tuin, bass .
Heerlijk om den geheelen dog buiten en met planten bezig
to zijn . Je bent toch wel gelukkig, dot je tuinman bent ."
,,En of! 1k zou met niemand op de heels wereld willen
ruilen . Met den rijksten meneer niet . Nou, maar jij heb
toch ook plezier in j e levee en in j e werk P Dat ken ik
j e wel aanzien ."
,,Ja zeker . Ja, en wel beschouwd zou ik ook niet met
je willen ruilen, want ik hood toch nog sneer van kinderen
den van planten ."
,,Die zjn antlers heel wet gemakkeBjker den dot goedje
waarmee jij to doen hebt. Ze ziju dankbaar voor asses
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wet j e voor hen duet en ze spreken nooit tag en. . . Log
weertje. . . ", hij kook naar de in eens grijs geworden lucht .
,,Er komt wear zoo's buitje, dat 's de derde vandaag ."
FEet begun plotseling to regenen en to hagelen en
B e r t a vluohtte lachend under hat afdakje van de tuinmanswoning . Hij gal er niet om ; met z'n gewone, rustige
stappen kwam hj achteraan .
,,Ga es mee naar binnen . Dan zal ik je wat moois
laten Zion ."
llij woes naar het kozijn, wear eenige hyacinthen in
trekfiesschen stonden ; er zaten papieren zakjes bovenop .
,,Dit is do mooiste, die ik hob ." IELij nam er eon uit de
nj, en lichtte en hat papieren huisje af.
Op het wijde, open gedeelte van do flesch troonde do
rood-achtige, schulfenige bol ; er zat 'n kroontje van groan
bovenop, 'n stevig, rond muurtje, dat do nog sluimerende,
vreemde prinses stiff gevangen hield ; diep binnenin zag
men eon slip van hear blauwe kleed . onderaas hinges de
begeerige wortels, lange, dikke vezels, die groan leken door
hat gekleurde glas . IE[ij zette de flesch wear near tusschen
do anderen .
„Bator gezelschap ken j e niet hebben ; zoo : hot papier
or wear op. Dat is om de blades. wet tag en to houden,
west j e ; als zo to veal licht hebben, den groeien ze, groeien
ze maar en den blijft or voor do bloom niks over . 0-a jeer vanmiddag wear op nit met vader? 't veer is good,
alleen nu en den 'n scheutje, maar buiten monk j e dear
haast niks van ."
,,Van hier uit hob j e 'n aardig gezicht op j e tuin,
bass . Kijk, do zon schijnt al wear ."
Nu zat alles vol paroles.. Do beuken hadden zilvoren
schittorlijntjes langs do natte twijgjes ; do regendroppeltje
danste il,ndogmehulstwavoich-g
gewiemel.
,,Wanneer neern j e nou die strooien knoeten wag van
do stamrozen, Neerhoeve?"
,,O, vooreerst niet. Y66r dies tijd Zion we elkaar
nog wel ."
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.oat wag, hoor . Dag bags, tot ziens."
Ze had reel meer lust om hier to blijven, langzaam
liep ze den thin nit, en traag liehtte ze het klinkje op
van de deur in de sehutting . De kerk ging net hit en de
straat was druk en zwart van de mensehen, B e r t a moest
tag en den stroom op ; ze werkte zich er viug doorheen en
vond tot haar blijdschap de voordeur van haar huffs open
staan . Nii behoefde ze tenminste niet dadelijk het valsche
gezicht van j uifrouw P r i e m e to zien . Vader was thuis .
,,Dag, vader."
,,Zoo . . . . ook uitgeweest a"
,,Ja, in de kweekerj, heerlijk ." En na 'n pons : ,,Meneer
d e G r o o t is hier geweest ." Ze had hat gewoon en luchtig
willen zegg en, maar dat lukte niet best en 't kionk gedwongen .
,,En - wet heb j e . . . . gezegd P" Hij stond voor hat
ream met den rug near haar toe .
Met 'n plotseling angstig vermoeden keek ze near hem .
,,Hoe - gezegd P"
,,Hj heeft j e toch zeker gevraagd of
,Gut, vader, hoe weet j j dat P"
Hij wendde zich half near haar one ., haar blik vermij de nde . Zijn ho uding retried hem .
,,Ik heb 'em gezegd, dat ik liever schoonmaakster zou
worden den met hem to trouwen . Dear den ."
Stilte.
,,Je zoudt toch goad bezorgd geweest zijn, als . . . ."
begon hij weifelend.
,,Zwijg toch, vader, schaam je toch !" Ze schrikte zelf
van haar toon .
Beiden keken 'it pons zwijgend near buiten . Toen zei ze :
,,Tk dacht, ik heb al tijd gedacht, dat j e veal van me
hieldt . . . ."
,,Ja, natuurlijk . 1k dacht, dat 't voor j e geluk . . . ."
,,Noem j e dat geluk P Zou dat m'n geluk zijn, als ik
trouwde met dien man, voor wien 1k niet de minste achting
heb - last ik liever zeggen, voor wien ik walg! Je zoudt
me dus aanraden om 't laagste en gemeenste to doen wet
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hebben als 1k dat deed ."
,,Zoo bedoel 1k 't ook niet . . . . Je weet niet wet 't
zeggen wil, later zonder lets achter to blijven ."
,,Maar 1k ban toch gezond! 1k ken toch werken! 1k
ken toch m'n brood verdienen! Pat doe 1k nu immers
ook! 1k ban zoo altijd heel gelukkig geweest . 1k zou
niet anders willen . Heb ik ooit geklaagd ?"
maar ik herhaal - later, als ik er niet meer
ban - en j e weet niet wet 't is . . . ."
,,En 1k herhaal, dat 1k liever schoonmaakster word als
't den zoo moest loopen, dan mezeif to verkoopen . Paarvoor vind 1k mezeif to goed ."
Hij bleef besluiteloos naar buiten staan kijken, met
h
de ander . in. de zakken .
B or t a ging alle kleine gebeurtenissen van den laatsten
tijd na, gebeurtenissen waaraan ze 't oogenblik zeif geen
beteekenis gehecht had - maar nu ze zich die terugdacht,
merkte ze, dat ze leidden tot de bevestiging van de waarheid, waaraan ze maar niet gelooven won .
,,Bah, bah, bah !" zei ze met de kleine vuist op de
tafel slaande . ,,Ze hebben zicli beneden gespitst op den koop
die meneer d e G r o o t ging doer . 1]Iij heeft die met hen
besproken . Daar stond 'n lekker dineetje op als do koop
lukte . En dear twijfelde hij geen oogenblik aan . BIij vond,
dat ik west vereerd mocht zijn . Hoe noemde hij 't ook
wear a o j a, 'n buitenkansje. Jij vindt 't zeker ook 'n
buitenkansje, vader a" ,,Altijd eerlijk zijn B e r t a," zeien
vader en moeder altijd tegen me, toen ik nog klein was,
en nu zou je willen, dat 1k zoo'n schandelijke leugen, zoo
lets in-gemeens" .
Ze barstte in tranen nit .
,,'t Is net of 1k non niet meer van j e kan houden ."
Verlegen met zichzelf stored hij near hear to kijken .
Hij wilt niets to zeggen ; zette 'n glas water voor hear
near en ging aan tafel zitten .
1-let koffieuur 's Zondags, do eenige dag, dat B or t a
op dien tijd thuis was, was anders altijd 'n feestje . Dan
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maakten ze vroolijk bun planners voor den middag. Nu
zaten ze zwijgend tegenover elkaar, vermijdend elkaar aan
to zien ; de haring, antlers het grootste onthaal voor beiden,
bleef onaangeroerd. B e r t a kon geen stuk near binnen krijg en .
Dies. Zondagmiddag ging ze zonder hem wandelen ; ze
herinnerde zich niet, fiat fiat ooit gebeurd was . Ze snak'e
er near buiten to zijn, alleen .
Eerst moest ze nog de lange, rommelige buitenwijken
door, lanes de eentonige nj huisjes, ells met 'n tuintje er
voor en 'n spionnetje naast hat raam . Hotsend en luidruchtig over de slecht-gelegde rails, reed hear 'n stoomntram
voorbj . 'n Groep kinderen van 'ii jaar of veertien, neuswijz
menschjes al met ouwelijke manieren, stonden in 'n kring
to luisteren near 't verhaal, fiat 'n ouder meisje met gewichtig fluisteren deed . Ze hield even op toen B e r t a lanes
ging, keek smalend near hear om en ging toen wear door
met vertellen .
Het was druk op straat, eenzaam voelde B e r t a zich
tusschen de menschen loopen ; vrijende paren, onverschillig
naast elkander voortbungelend zonder elkaar iets to zeggen
to hebben ; werklieden met de handers in de zakken, de
Zondagsverveling op hat gezicht . Maar naarm ate ze vender
kwam, ward hat stiller ; ze kwam ten laatste 'n troepje tegen,
fiat near buiten was geweest : de vrouw duwde 'n manken
kin derwagen voort met drie kleine kinderen ; 'n pear
grooteren hingen moe en drensend aan hear rokken, de
man met 'n sigaar in z'n hoofd en den hoogen hoed scheef
op, lisp 'n eind achter .
'n Poos nog hoorde B e r t a 't piepen van den wagers,
Itet drensen van de kinderen en 't slieren van to-wijde
laarzen over de keien .
Toen ward alles stil . Geen wandelaars meer, gears
storende tram .
De wag lisp tusschen weilanden ; er lag nog 'n heel
dun laagje sneeuw overhears, 't fells, scherpe zonlicht
gaf er een blauwigen schjjn aan ; in de vents lagers de
blinkende duinen. Ze zag alles om zich been als verre,
vreemde dingen ; ells aandacht was near binnen gericht .
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Ze had 'n beklemd en moe gevoel, dat ze nooit gekend
had. Was bet gisteren pas, dat ze 't laatst met de kinderen
geweest was en zoo met hen gestoeid had? 't leek hear al
veal la nger geleden . Ads ze „j a" gezegd had tegen meneer
d e G r o o t, had ze den ooit de kin .deren wear in de reins
oogen durven zien? Ze dacht met warmth aan hen .
'n Groote verandering was in hear levers gekomen
de verhouding met hear wader ; hat samenzijn met hem,
hat ding waarop ze altijd met blijdschap vooruitzag, dat
was er nu niet meer. En dat gaf hear zoo'n gevoel van leeglaeid . Met weerzin dacht ze aan hear omgeving, de persoonlijkheden van meneer de Groot, j uifrouw P r i e m e en
Mien tj e, 't onfrissche, burgerlijke luehtje in huffs, de nauwe,
rommelige straat . . . .
lToort ging ze maar, tot ze eindelijk, doodmoe van
loopen en van 't denken ging zitten tag en 'n bos gehakt
bout aan den kant van 'n laD dweggetje . Voor hear nit,
zoover ze kon zien, lagers de donkere, omgespitte akkers ;
die wachtten, wachtten geduldig om 't zaad to ontvangen,
dat bun zou worden toevertrouwd. Er kwam wear zoo'n .
onverwachte hag el- en regenbui neervallen ; om hear gezicht
tegen de druppels to besehermen, legde ze hear hoofd op
de knieen, en toen ze zoo zat, voelde ze zich in sans zoo
eenzaam en verlaten, dat ze in snikken uitbarstte . Toen ze
opkeek, was de zon wear doorgebroken en goot nit den
zilverlichtenden hemel 'n stark licht over de paarse landen
en bracht 'n warm-bruinen gloed over de bloeiende iepenboomen in de verte
Getroffen bleef ze er near zitten kijken, heel lang . De
natuur stelde j e nooit teleur, dIr kon j e altijd troost
vinden . En naarmate ze keek, wend ze rustiger, leek hear
't gedoe van de menschjes zoo klein, ze dacht niet meer
aan zichzelve en hear verdriet . Ze had altijd veal van de
natuur gehouden ; maar vroeger had die hear alleen vreugde
gegeven, nu rust en moed, en ze besefte stark, dat ze
bier 'n groot geluk gevonden had, 'n geluk dat steeds
grooter zou worden en met hear meegroien en dat niemand
je kon outnemen .

Then ze eindelijk opstond, wet huiverig geworden van
't 'an ge stilzitten, had ze hear gewonen, veerkrachtigen
gang ; ze kon hat levers wear anders zien . Ze zou 't vanavond met vader nog sans uitpraten en er den . noon meer
aan denken . Wie west hoe lang vader al rondliep met de
zorgelijke gedachte : ,,als ik er niet sneer ban., heeft ze
niemand, die hear steunt," missehien had hij, blij over de oplossing van 't vraagstuk, de werkelijkheid wat voorbij gezien .
En den was 't zoo'n vast begrip van oudere mensehen,
dat trouwen hat eenige is wet 'n meisje doers ken !
Gedurende hat middagmaal ward er weinig gesproken,
maar 's avonds then vader in den wrakken leunstoel voor
vuur zat, kwam ze naast hem zitten.
,,ls 't niet ma~rgen de datum van j e trouwdag, vader P"
,,Halt je er al aan gedacht P"
,,Moeder zag er immers zoo lief uit, -then ze j ong was .
1k vind 't zoo jamm.er, dat ik moeder then niet gekend heb !"
,,Onzin ."
,,Doe ik u wel es 'n beet] e aan hear denken ?"
,,'n Klein beebje wel, maar ze was veel mooier ."
,,Natuurlijk . Then u hear voor 't eerst zag, had ze
immers 'n rooie japon aan, die hear zoo bijzonder goad stond ."
,,Welnee, blauw . Je verwart alles ."
,,Ze ward zeker heel aardig gevonden, en heeft, dank
ik, wel dikwijls kunnen trouwen P"
,,Waarachtig . Maar ze wou van niemand sets weten
dan van mij . web ik je dat noon verteld, van dien rijken
fabrikant, die ook one. hear kwam P"
B e r t a lachte 'n beet] e in zichzelf .
„Wet den P"
,,Wel, die had ook 'n oogie op hear . Pat moist ik wel .
1k heb leelijke daagjes doorgemaakt, dat verzeker ik j e .
1k dacht als ze to kiezen heeft tussehen hem en mij ,,zoo'n
arms teekenmeester," den heb ik niet veal kans . En hear
ouwelui hadden natuurlijk wet graag 'n schoonzoon met
geld ; ze hoopten dat ie dan bij burs in de zaak zou koiuen .
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Vrijdagmorgen, ik gaf les aan moeder en aan oom H e n k .
We zaten in de voorkamer . IDaar boor ik 't tuinhekje
piepen, - er was 'n tuintje voor 't huffs van d'r ouwellui
-- ik kijk op en ik zie m'n mededinger aankome u . 't ward
me groen en geel voor de oogen . 'k was zoo koud als 'n
visch . Hen k vertelde me later dat hij mij tot driemaal
toe gevraagd had, hem to helpen . 1k hoorde of zag niets
meer. 1k moist alleen, dat 't er nit om ging . 1k dacha : non
of nooit . 1k stuurde H e n k om 'n glas water voor me to
halen -"
,,En toen ?" vroeg B e r t a, die 't verhaal kon droomen,
,,Toen heb ik moeder gauw gevraagd en toen heeft ze
,,ja" gezeid, No u, en toen is er 'n heeleboel om. to doer.
geweest, maar B e r t a hield vol, dat ze niemand won hebben,
dan mij ."
,,'t was toch eigenlijk 'n domme zet van moeder ."
,,Wat zeg je nou
,,Wel ja . Als die andere toch rijker was . . ."
„ ij was ook veal, veal ouder ."
„moat doet er dat toe? hid was Loch rijk en dan had
moeder toch heel moat makkelijker leven gehad ."
Hij keek haar moat weifelend aan .
,,Zoo . 1k zou zeggen, je bent wel veranderd sinds . . ."
Ze duwde haar hand in de zijue en zag hem ernstig aan .
„moat is wader veranderd," zei ze zacht .
'n Tjdje was het sail ; toen zei hij : ,,Ik meende 't toch
goed voor j e ."
wear bleven ze zwijgend zitten, kijkend in 't vuur .
,,Ja, zorgen hebben we wel gehad . Geldzorgen . En
m'n illusie om 'n kleinen kunsthandel to beginnen is illusie
gebleven . Lesgeven, altijd lesg even - als j e geen geld
hebt, heb je ook geen protectie . En dan blijf je onbekend . Daarom heb ik nooit iets kunnen verkoopen . Anders
had ik er op die manier nog kunnen komen . Loader h.eeft
me altijd afgeraden m'n lessen op to g even ."
9g a' maar dat was tenminste ook 'n vast inkomen
't eenige ."
O .E .PT3
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„Jewel . Maar moeder had geen vertrouwen in m'n werk .
Al ben je nu 'n pear meal geweigerd geworden . . . En jij
ook niet . Jij hebt ook geen vertrouwen in m'n werk . Maar
dear hebben j ullie Been verstand van . Dear hje 'n man
als meneer d e G r o o t - die heeft er verstand van . . . .
Om 'n zaak to beginner is eenig kapitaal noodig, en hij
had er wel oor near mij daarmee to helper . Maar natuurlijk
- flu we door 't gebeurde, op zoo'n voet zijn geraakt met
'em . . . . Zoo is 't mij altijd gegaan . fills er kans was, dat
m'n illusie zou verwezenlijkt worden, dan kwam er iets
tussehenbeiden . Maar, als j e nu niet van hem houdt kijk, ze wordt al wit als ze er maar aan denkt ."
Onbeweeglijk bleef B e r t a met 'n strak, wit gezieht in
vuur zitten staren . Nu had ze weer datzelfde eenzame,
kille gevoel van vanmiddag . Ze huiverde even .
,,Ben j e koud ?"
,,Ik voel me niet erg wel. 1k ga rnaar near bed.
Nacht, vader."
,,Geef je me gear nachtkus, kind? Zoo . En later . we
er verder maar nooit veer over spreken . 1k zal wel wear
over in 'n teleurstelling heenkomen. Goeie nacht ."
Huiverig en koud lag B e r t a in hat smalle, ijzeren
bed na to darken., over wader. Z'ij zou zoo gauw niet over
hear teleurstelling heenkomen . . . . Den volgenden morgen
stond M a r y j uf hover ears de trap al op to wachten . Ze
sloeg hear de kleine armen om den hall en keek hear
onderzoekend aan.
,,Wat hje rare oogen, j uf? heb j e gehuild? dat moat
j e niet doers, boor ."
B e r t a zag in do onschuldige kinderoogen ; 'n oogenblik drukte ze hear gezicht tegen 't refine kinderborstje
aan - zoo'n warm, veilig plekje . Toen riehtte ze zich
veerkrachtig op en zei opgewekt : ,,Kom, kleintje, nu gaan
we es flunk aan 't werk ."

iUIEUWE BOEKEN
D0OI

G . F . }IASPELS .

I 5 . Q u e r I d o. Menschenwee. 2 dl . Haarlem. D e Br v e n P . Bo h ii.
G . v an Hiil z en . Wrctkke Levens. Amerefoort. V a 1k ho f f e n Co.
1903 .
G. van H ul zen . De Man nit de Slop . Rotterdam . Jo h a n P1 et erse . 1903.
G u s t a v Prenssen. De Zandgravin . Vert . door O t t o Knaap .
Amsterdam . 0 . L . U. V e 1 d t. 1903 .
TbT
van Merwede . Rainier . Amsterdam . P . N. van Kainpen en Zn .
In a Bo u di er-B a k k er. .I et Beloofde Land. Amsterdam. P . N .
van :dampen en Zn.
S e 1 in a L a g e r 1 a f. Onichtbare Ketenen . Vert . door M a r g . M e ijboom . Amsterdam . II . J. W . Be oh t . 1903 .

Vraagt men wat een mensch er toe brengt romans to
schrijven dan is dit antwoord niet ongewoon : ,,hij doet
dat of om een nuttige of noodige waarheid op bet zekerst
nan haar adres to bezorgen, of ter verheerlijking van den
schoonen vorm ."
In bet eerste gavel is zijn ideaal 'n Uncle To 's Cabin,
'n Max Havelaar, of 'n Hilcia van iS'uylertburg to schrijven,
een boek dat - zooals 't dan beet - ,,eindelijk de waarheld aan bet licht brengt en geen oorbaar middel ongebruikt Iaat om recht en waarheid to doers triomfeeren" .
]E[ij schrijft en boek voor iedereen, en de kunst, och de
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kunst heeft zich to schikken near de eischen van recht en
waarheid en de bevatting van iedereen . Hij schrijft den
tendenz-roman .
In bet tweeds geval kept hij niets hoogers den bet
schoone, ware woord . Niet voo de menschen, noch voor de
deugd of ondeugd schrijft hij eeu boek, maar ter verheerlijking van bet woord, ors dierbaar en ouvoiprezen Elollandsch
woord . IIj west wel dat hij voor zijn nieuw proza niet
heeft to rekenen op de toejuiehing der menigte, maar een
goedkeurend knikje van professoren onzer literatuur als
v a n Lo oy en v an ID e y s s e 1 is hem belooning genoeg .
IIij schrijft een boek van woordkunst .
Pat zoovelen den tandem-roman willen is begrijpelij k, .
want daze is tot ells ding en nut . Ge wilt gesticht worden :
goed, her hebt ge een roman . Ge wilt wetensehap, polltiek : bier een roman, een roman! De roman -wet, Ican eu
zal alles ; de roman geeft meer den kerk, academia, politiek,
bij elkaar, geeft de waarheid in een doosje . De bezwaren
echter tegen daze roman-overheersching zijn voor 't grijpen .
1Tooreerst is zoo'n universeel voedingsmiddel voor den geest
hoogst eentonig en armelijk . Daarbij verwarrend en verderfelijk . Menscben die lever van ten denzromans lijden
ten eerste aan de verwarringsmanie . wet k.erk en academia
moeten dose., verlangen zij van den roman en omgekeerd.
IRomans die aan prediken en preeken die aan literatuur
doer . En ten tweeds gaan zj vroeg of Iaat order i,n.
oppervlakkigheid. Wantgehol,erdfpoli-s
ticus van zuiver ras gebruikt den romanvorm om zijn woord
to zeggen . Ontleende, tweeds- zoo niet tiendehandsehe
geleerdbeid of stichtelijkheid is bet waarop de tendenz roman onthaalt. Tegenover daze bezwaren steer ook voor
deelen,
, waarvan 't baste straks tar sprake komt, maar 't
grootste, zoo voor scbrijver als lezer, zeker wel is : dat
men zoodoende twee pannen tegelijk op bet vuur beeft
staan, en ken ,,praten en breien tegelijk" . Is toch bet boek
mislukt, den ken de cbrijver nog altijd aandacht vergen
voor de boogst 1)elangrijke kwestie, terwiji als 't niet misluk±e de goede kunst de goede zaak, en omgekeerd, nog
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verheft ; dus, twee vliegen in a&n kTap . En de lezer
die, zeker, op de hoogte most zijn, maar geen tijd en eerlijk
gezegd ook geen lust heeft voor die zware geleerdheid en
vroomheid, vindt zoo'n roman, die een mensch ongemerkt
en met inuziek op de hoogte brengt, bepaald een uitkomst .
Men leest zijn romannetje en wordt onderdehand gesticht
of schiet aardig op met zijn wetenschap, zoodat van
A lp h e ii 's wensch is bereikt : ,,mijn leeren is spelen" .
Werkelijk de tendenzroman is tot alle dingen nut .
Behalve voor de kunst, zeggen de anderen . East de
kerk prediken, de wetenschap onderzoeken, de politiek
leiding geven - maar last de kunst schoonheid scheppen .
Geen ander duel heeft ze ; dit legt beslag op alle krachten
van den kunstenaar . Geef er hem een tweeds naast, boven
of onder, zijn kunst zal er altijd schade door lijden . Ook
de kunstenaar kan geen twee heeren dienen . Van hem
stichtelijkheid of informatie verwachten, is hem in verzoeking leiden . Laat hij vrij zijn zooals de natutir vrij is
in haar scheppingen . Is de gifplant niet meer schoon,
wiji we or geen ruiker van konden maken? Is de leeuw
onbelangrijk, omdat we hem niet voor den tram kunnen
spannen P Most dan werkelijk de geheele aarde vol worden
van appelboomen? En naarmate de beschaving alles nivelTeert tot het nut en genot der menschen, roept niet j uist
daarom alles den kunstenaar op om een nieuwe wereld to
scheppen, ten~lenzloos als de natuur P Laat hem dus
arbeiden aan den allenverblijdenden vorm, en voor hem
daarbij het schoone woord, voor hem de natnur, vrij en
frisch als ze blijft, voor hem den mensch, die als natnurwezen niet kan opgaan in kerk, club of academie! En zijn
schoone scheppingen zuulen altijd even nieuw zijn, als elks
kunstenaar nieuw is, die de visie en het woord ontving .
Toch is de tegenstelling, hier geteekend, in werkelijkheid niet zoo scherp en gemakkelijk zichtbaar .
De tendenzroman geeft nog meer pleidooi dan onderwijzing, en of he pleidooi zal inslaan, hangt minstens zooveel of van den vorm als van de argumenten, zoodat de
beteekenis der kunst hier welzeker groot is . Max Havelaar
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Dmdat bet eerste een kunstwerk was en bet tweede niet,
blijft Max levers en stierf Hilda . Maar wat bet, reeds
traks bedoelde, baste voordeel van den tendenzroman
chjnt, is dat daarin een inhoud is gewaarborgd, en dat
Elaarin 't kloeke woord een beroep doet op ouze mannelijke eigenschappen van bewondering en verwerping . En
om den inhoud is bet toch to doers . !
Ook bier is bet contrast met de woordkunst niet zoo
scherp ais bet schijnt . Heeft ook niet de woordkunst veal
aandacht gewijd aan den inhoud P Enkele uitioopers mogen
zich vergaapt hebben aan een inhoudloozen vorm, de voormannen brachten met den nieuwen dienst des woords welzeker een nieuwen inhoud, realisme, symbolisme, of wat
ook . Ja, volgens de ouloochenbare eenheid van woord en
gedachte droeg bet nieuwe woord in zich zelve de tendenz
naar een nieuwen inhoud, en zou op die wijze daze kunst
de tendenzkunst bij uitnemendheid kunnen genoemd worden .
De kritiek echter, die Karen schooners naam van ,,de
onderscheidende" niet onwaardig is, heeft jets antlers to
doers dan de mm
of meer uitgesproken tandem van een
kunstenaar aanwijzen. Want die is haar ten siotte niet bet
belangrijkste . Voor haar is de kunstenaar de met bet woord
begaafde levensnieuwsgierige . Zij kan zeker sours speciaal
haar oordeel geven over de woordkunst, maar haar voile
woord spreekt zij eerst, indien zij vorm en inhoud ais eenheidd
neemt . Kunst geeft haar niet slechts de gedachte of bet woord,
maar bet levers, objectiveert haar bet levers, en een kunstwerk
meet zij dus aan bet levers . wit heeft de kunstenaar gezien
van bet levers, en ho kan bij zeggen wat bij zag - dat vraagt
zij . Pat de kunst keuze is, spreekt van zeif, en dus last zij den
kunstenaar volkomen zijn vrijheid. En ding kan zij van
hem eischen, dat bij bet levers kenne en bet weergeve zooals bet is . Mist bij die kennis, nu de studie is schoon en
de kerk, de academia, of 't clubgebouw ligt naast de deur .
Is bij een kennende, maar geslagen met ijver voor zijn
aileenzaligmakende kennis, nu predikers zijn minstens zoo
onmisbaar als kunstenaars . Maar een kunstenaar is student
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van levenskarikaturen of uitwassen, ook niet van levensvermooiingen of verbeterde edities er van, maar van hat
normale levee, hat levee zooals hat is, vaak een ,,bulhondenhok", ten slotte toch een fontein van vreugde voor den
mensch . Pat levee dat hij zag en lief heeft - en dt alleen
zag hij - en waarvan de schoonheid en de tragedie hem
z®® overweldigden dat hij er niet van kon zwijgen . N~ch
hat schoone dus, noch hat afgrijselijke dat aan de oppervlakte ligt van het levee, maar de realibeit zelve, die oneindig diaper is dan hat uiterlijk-zichtbare levee . ,,Things are
not what they seem" zeide reeds de dichter die 't moist : ,,life
is real" . Eenzij dig als elks mensch is ook de kunstenaar,
maar ook in zijn eenzijdigheid heeft hij de diepte bereikt,
de realiteit, hat normale levee, waarop ook elks eenzijdigheid ten slotte berust . Wat hem van hat 1ev en interesseerde
is niet zoozeer de eerste vraag, als wel : of zijn belangstelling
zoo innig en objectief was, dat hij op den bodem is gekomen van hat leven dat hij moest uitbeelden . Pan west
hij ook waar de dingen vandaan komen, hoe ze zoo moesten worden als zij nu zijn, en eerst dan kan hij hat gaan
zeggen met de onverbiddelijkheid van den rechter en do
innigheid van een liefdevolle . En altijd zal er in zjn woorci
dan jets trillen van ontroering over hat zalige vinden .
Want hj heeft hat leven gezien. En er is niets zoo schoon
als hat levee, maar ook niets zoo moeilijk to vinden . Daarnaar dorsten de menschen, daarvan worden ze nooit verzadigd .
En daarom verblijdt zich de kritiek zoo over elk goad
kunstwerk dat hat levee moist to objectiveeren - zeggen
we nog sans : hat levee .
Wie nog bezorgd was voor de toekomst van onze
woordkunst kan na do verschijning van Menschenwee zijn
zorg gerust opbergen . Want Q u r i d o is een millionair
in woordkunst. Als hij zijn boek z66 begint : ,,Diep, in
zandkuil van uitgespitte hei, weggeslobberd met zijn beenen,
in blauw-zwarte glimmige klei, schoot ie rhytmisch-breed
over, zwaar-ademend, grauwe zandbonken van z'n stomp-
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korte graaf opwerpend in kracht-zwaai, al meer roestige
brokken en plakken near den omgespitten grond, die dichtgegooid lag boven hem", dan is de lezer dadelijk nieuws
gierig hoelang de schrijver 't net daze gecon .denseerde
beschrijvingsmanier zal voihouden . Is hij echter aan de
slotziunen toegekomen : ,,In grauwige, somb'ring druilden
de bossehages, en windruisch huiverbleekte achter boomer
en lean tjes . Leeggedroefd in de wintering kniesden kaalwijd wear de velden ; stills werkers zwoegden op 't aardeland. Schemer rag ende, vertriestte over hue bukkende en
verdonkerende gestalten . En wijd-rondomme, eindelooze
herfstweedom van 't land zonk uit, verdempend geruchten,
in donkerende verstilling van levee -," den is hij een .
verbazing over zulk een onvermoeibare techniek . Waarlijk
Cam e g i e is arm in geld, bij Q u r i d o 's rijkdom in
woordkunst . 800 royale biadzijden van zulk een teal to
geven en dat met een gemak alsof er nog wel 800 op kon
den volgen, dat is werkelijk ecu gebeurtenis in onze literatuurg eschiedenis ! Hulde voor die werkkracht en voor die
objectiviteit, waardoor de schijver net ziju volkomen aanpassingsvermogen aan de ding en ze zoo volkomen kon nitbeelden! Van hem geldt wet hij van U err it zegt : „1 ~
keek niet, want hij was viak op de ding en, hij was de
diugen zelf," (II 364) en daardoor is hij ecu raskunstenaar .
En wiji hij dat is, moet men foutjes in de concepbie gracelijk over hat hoofd zien, als hat eerst zoo breed optreden
en daarop hat bijna zoo goed al s verdwijnen van den ouden
Bo l k . Ook hat bevreemdende van hat telkens deserteeren
en wear in sans presentzijn van ells lidwoorden als in .
,,Menschenprop was weggebrokkeld, nu kwakzalver bier
dronk in rookige walmkroeg ;" en : ,,Langs hue akkers
strooide de tingelingentle bellenzang van tramkoetsiers vroolijke j ubel-kianken toed, vergalmend over de zwoegkoppen
als ecu trillend zomersch vreugdgeluid door de zonnige
lucht en 't landgroen" (II, 119, 259) . Ook de twijfelachti g e
waarde van tallooze nieuwe woorden als : ,,omgretigen, zich
omfolteren, voorwoel, enz ." (II, 267, 268, 273) . Eindelijk
hat loodzware en vervelend-overdadige van al to nauw-
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Tie. . . . moe . . . . oe. . . . moo . . . . oe. . . . der! !" (I, 218) en hot
j odenrnarkt geschreeuw, waarbij bladzij den net honderd e,
honderde puntjes! Maar doze fouteu wisschen hot zoovele
voortreffelijke niet uit . Want Memschenwec is eon. . oman van
het Land, dus met veel uatuurbeschrijvingen, en elke beschrijving bijna is eon eeiaig meesterstuk op zichzelve . Way- r
to beg innen met citeeren en wear to eindigen P Eon specimen
slechts van den bijna vorinoeiendon rijkdoin : ,,Maartsche
wolkenstoeten, langs blauwige lush tstrudeii, zich la - gzaam
vervormend in toovergedaanten van Taughalzige graalzwaxien, ontzaglijk in vluchtwijdte, zod dreven de wolkonvogels, met vierken van groen zeelicht doorschijnend, do
bianke schitterveeren zilver-dauwig bedropen, Tangzaam
sluitend en spreidend do parelende wiekeu 1) . Zeilende
keno's van Vikings, optocht van gondeiranke, spits-fijne
scheepkens, zacht-zeilend, omzilverd van dauw-Iicht 't mastenblank, hoog-gezwollen van windgang . Z66 joeg aan hot
wolkenspel, omdampt van gone lentelucht, hevlagd met
uitgoplooide zilvervanen van hel licht dat voortdreef do
luchtvloot . - Naast do zilveren zwaanhals-gondels, die to
drijven zwierden, overal rood, overal, zachtkens en fier
gespannen do zeilen, langs onmeetlijk verre horizontbochten,
rankten hevoukte gaijooten in gril'gen zonneschitter, hun
hoog-ranke stall ages van kristallige praal geheven in zacht
lentevuur" (I 259) . En 't baste blijkt misschien hot aangrijpende dozer woordkunst van Mensehe,a wee nit hot fait
dat ik, wien 't flu daarom lang niet alleen to doen was, zoolang stil stond bij do taalpracht or van . vat den. d e
inhoud is P In vier boeken, genoemd near de jaargetijden,
wordt on s hot Noordhollandsche tuiudersstekeke Wiereland
geteokend . Of liever do natuur om Wiereland wordt geteekend en met ong eeven aarde meesterschap, zouden we
zeggen, indion eenvoud en kalmte hiertoe ook niet werden
vereischt. Maar den do men schen van Wiereland P Die worden
eenvoudig afgemaakt . Hun is bjna niets menschelijks
1)

Jaminer, dat de interpunotie her verwarrend werkt.
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,,Ia bate humairie" . Reeds in hat eerste hoofdstuk maker
we met eenen kennis die : ,,rhnmatiekerig van beestigen
arbeid," met ,,verklauwde hander.", ,,eindelijk hijg-op in de
bedstee . . . ueergesmakt lag als 'n beast" (I, 8, 10) . In de
kroegen, wear we drnk geIntrodueeerd worden, blijven we
iii die sfeer, terwjl op de kermis, die we in alle length
meemaken, ,,de tot furies vervlamde wijfbeesten" uitvoerig
worden geportretteerd (II, 303) . En zien we hat ,,bjna
hagelwit zomervest op spanbuik van dokter T r o o st, net
zijn liehten waggelgang van vettigheid" (I 315) en straks
diens zwager den notaris, die zich trouw houdt aan zijn
zes procent, dan voelen we ors allesbehalve in verhevener
sfeer . Al hooren we ook dat One G e r r i t de kerk binnengaat - de gang-zelve wordt ons met zorg bespaard - we
weten reeds dat daze brave man ,,omzilverd van grijsprachtige lokken, met z'n zwaren sprookjes-mooien, eerwaardig-bisschoppelijken zilveren beard" (1, 2) hen kleptomaan is die leeft om to staler . Zoodat 0 u e B a m s de
plank niet ver misslaat met aldoor to spntteren : ,,swaineboel, swaineboel" (1, 123) .
Maar den dringt zich eerst de vraag op : of den dieren
zoodoende geen onrecht wordt gedaan P die echter dadelijk
wordt verdrongen door de tweeds : uit welken hoek komt
toch daze merkwaardige levensbeschouwin g P En den zie ik,
als antwoord, dat inhoudrjke zinnetje voor me staan,
waarme Bo ii s s e a u zijn Smile begirt : ,, tout est bier,
sortant des mains de l'auteur des chores : tout dgenere
entre les mains de l'homme" . Waarlijk, Menschenwee is n
commentaar op daze stalling . Want tag enover daze gedegenereerde en alles degenereerende menschen staat hen
ongerepte, vergoddelijkte natuur . En dit blijkt nog niet
zoozeer nit de ontelbare schoone natuurbeschrijvingen van
Menschenwee als wel uit hat heerlijke lever der natuur-zelve .
,,Pereboompjes stonden als geheiligde kommuniekinders, in
gewijde schittering, stil flu en hoogblank, in hat zachte
groene land, roerloos . wear andere, kleiuer en ranker,
gebogen in bidhouding, heilige bekoring van groei, stil

- 459
gebaar van schoonheid, toch overzegend met lichtende
bloeseming, ®nder de hoogeren, in luisterend le van . . . En
als kinderkoortjes ver, in gewijd lied, doorhuiverd van
heiligen klank, tremoleerden terug, uit andere avondlijke
schemerboschjes, broozer en refiner de vogelen .keeltjes,
weenend van weemoed naar God . . . Stilte, heilige stilte,
huiverde over 't polderland, eindloos bedehuis van zwijg,
godstilte in kring van bidders" (I 292, 341, II 196) . En
daze natuurvergoding werkt to starker door hat contrast
met daze menschen, voor wie ,,duuzend vloeke d'r maar
een is op 'n dag" (I 168) . Telkens beinerkt men dat Ro u s s e a u's invloed in ouze dagen nog duclitig doorwerkt, maar
nooit vial me dat zoo stark op als bij dit boek ; want mij
schijnt Menschemwee een laatste woord van R o u s s e a u
natuurevangelie . Maar ook eener hyper-rornantiek . Want
bij enkel menschenwee zouden schrijver nosh lezer hat uithouden, zij moeten op de een of andere wijze den mensch
kunnen bewonderen . Hoe kan dat bij B o u s s e a u' s stelling a De romantiek antwoordt : veracht den gewone, bewonder den uitzonderingsnaensch, den aparte . Dat was in
de j eugd den romantiek de kuische ridden, levend bij maanlicht en weemoed, dat is in daze laatste dagen den romantiek geworden de vagabond, de ex-homme van G o r k i, Dc
Man uit de Slop van v a n H u 1 z e n, Kees de Strooper van
Q u r i d o, die alien mm of mean familie zijn van N i e t z s a h e' s Uebermensch . Genoemde K e e s is ontegenzeggelljk de
sympathiekste figuur nit Menschertwee. Doet 't reeds weldadig
aan dat Q u e r i do niet, als zooveel andere schrijvers, ten
pleziere van zekere lezers die dier-menschen in den molder
last wroeten, teekent hij ze omdat hij meant dat ze zoo zijn,
K e e s teekent hij zoo, dat K e e s wel zoo moest worden .
Verstooten uit 't ouderlijk huffs, door alien geschuwd, moat
hij door chronische werkeloosheid, 'belast met de zorg voor
een talrijk gezin waarvan hij slechts zijn eenig, ziek zoontje
hartstochtelijk liefheeft, wel Dc Strooper worden, de geduchte sterke, aparte, de vagabond die toch de betere is
van die andere ,,fatsoenlijke" menschen . Maar ook voor
hem zijn weemoed en ondergang hat laatste woord . Want
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is gestorven ,,voelt hij zich geschonderi" en gaat deze eon.
±jdlang sterke onder in dronkensehap .
Van hem naar Do Man wit do Slop van v a n H u I z e 11
is maar &n stag . Reeds vroeger is 't work van dezen
schrijver hier uitvoerig door mij besproken 1), en dus kan
ik ditmaal kort zijn . Nieuw is alleen Wrakke ravens, dat
aldus begins : ,,Wrakke levens P Zeker! Eigenlijk diende
deze bun del to beaten : Tuberkuleuzen . Maar in 't huis van
de gehangene spreek je niet over de flood dan in bedekte
woorden, - en in ons iandje ziju vole gehanganon : die
.us niet ervan mogen hooren . Om misverstand to voorkomen waarschuw ik even . De eerste schetsen zijn nieuwgeschreven, de anderen, in tijdschriften verschenen, werden
bijgewerkt, verbeterd . Ze zijn niet zees lievig, eer schrijnend,
- en lezers die in lieratuur niet zoeken naar kennis van
't leveu, maar onder voorwendsel van zieleverheffing,
egoIstisch verlangen 'n achtermiddag of 'n ingebeelde smart
to verdrijven, vinden in doze bundel weinig van bun gading . . .
1k gaf doze gevaflen experimenteel, dus nag enoeg dokumenten ."
1k behoor niet tot de geIncrimineerde lezers . Mijn
flag en verdrijven, neon 1k dank or niet aan. Kon ik ze
maar vasthouden! Voor zielverheffing of smartenleniging
naar do hedendaagsche literatuur to grijpen, neon 'k bon
wel dorn, maar toch zoo dom niet . Of ik dus in dezen
bundel veal van miju galling vond P 1k vond er den schnjver
van Zwervers en Machteloozen in terug die, zich spenonde
aan Q u r 1 d o' s taaldithyramben en woordfestijnen, koel
en klaar opnoteert was hij zag, en als eenige buitensporigheid mode hervormertje in de spelling speelt en dus
spreekt over ,,de masjiene van de man" . En verder vond
ik hier no g starker dan in do vorige bundels, waarin woordkunst en uitbeelding moor aandacht eischen, als inhoud do
deernis-alleen, hier do aan alle menschen sympathieke deernis
met zioken . Maar ook nog starker dan vroeger scheen mij
1)

Impressionisme .

,,Onze Eeuw" 1902 bi. 488- 516 .
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die deernis-alleen hier onvoldoende . Hebben toch die zieken
niet recht op moor dan onze deernis, ook op onze bewondering? Evengoed als doze schrijver die, trots hij zoo good
weot wat ziek zijn is, toch maar niet lodig kan zijn em
vlijtig voortarbeidt? Want ziek-zijn is zwaar worken, altijd
in 't harnas staan ter verdediging van hot ons toevertrouwde levee, en dat terwiji hot harnas vol gaten en de
hand zondor kracht is, en dat om, als misschien juist do
ovorwinning wenkt, op den eersten week van boven hot
smetteloos gehoudon zwaard nit de hand to leggon em
zich gewonnon to goven . Waarlijk, eon gozonde zieko is
eon kloeke held en zulk eon met deernis beschouwde vaak
de zon des huizes . Ha, wie meet de kracht van zulk eon
die macht ontving ziek to zijn! Tenminste mij was zij do
heldin mijns levens en zij zal, al staat zij ook gelukkig
niet alleen, hot blijven, zij die ik nooit gezond hob gekondg
maar steeds lijdende aan doze zelfde ziekto - bon ik nu
goon echte Hollander, nu ik schroom near to schrijvon dat
hot moeder was?
en tot wie toch ioder kwam om hulp
en troost . Hoe forsch hiold zij do teugels van 't groote
huishouden, waarin waarlijk goon weeldo kon heerschen!
Zij had, geloof ik, maar en gebrek : zij lachte to veal .
Want als ze dan zoo moost lachen dat haar do tranen van
do wangen vielen, do lorgnet n, dan kwam dat ontzettende,
bijna verstikkendo schokhoesten . En daarom, al was die
ook als zomerzon en vogelslag en kindorgespeol in blue menweide, vooral niet to veal van dien lack ! En toon eindolijk
- zooals zij hot noemde - do grooto vacantio naderde,
nog hot nu omfloersdo lachje : dat hot toch wel lang
duurde v®dr do groote vacantie beg on . }Ieeft do hear v a n
u u 1 z o n, blijkens zijn zwijgen or over, nu nooit van die
zioken gozien, die hue zware work zoo gracelijk en vorstelijk verrichtten, dat ze niet onze doernis maar onzo bewondering wekten, dan kan hij ons niet hot zioke leven
teekenen, want hot diepste, hot reeolste typo or van outbreekt, en dan geeft hij ons ook niot do beloofdo lovonskonnis, maar wat voorvallen, en ditmaal treurigo, aan do
oppervlakte van hot levee to zion . Waarlijk, die door do
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die moat dan toch merkwaardig weinig daarvan bezitten .
Machtiger van woordkunst is De Man uit de Slop . Wel
missen we hier de taaldithyramben en hat zwelgen in rijke
nat uurbeschrij ving en van Mensehenwee, maar daartegenover
staat dat v a n H u 1 z e n stiller, gelatener, kalmer, en vooral
meer den mensch, den overleggenden mensch besehrijft . En
dan Iiefst in gecondenseerde teal, zoodat we telkens hooren
dat P i e r, de man nit de slop : ,,woordzuchtte, en stilzeide,
en goedmoedigde, en klaar-lachte", en dergeljke impressionistische woorden meer . Maar wet van dezen P i e r
opvalt, is zijn verwantschap met K e e s den Strooper . Ook
P i e r wordt met zijn vrouw ons geteekend als : ,,twee
woeste dieren, menschen buiten de gewone menschen om"
(bl . 61) . In dronkenschap slaat hij zijn vrouw, die slecht
leeft, dood . Ads hij zich zeif dan aangeeft, is dit niet uit
berouw .
Teen : ,,hij had hat gedaan, omdat 't gebeuren
moest, omdat er geen andere wag of uitkomst overbleef,
ore dat hij zat in een spine enweb, waarbij zij hem kneep
venijnig, en om dear nit to komen geen antler middel overbleef" (bl . 89) . En nu vallen allen op hem aan, zelfs zijn
eigen kind wordt gedwongen tegen hem to getuigen, terwiji
niemand van hear schuld rapt . Hij krijgt twaalf j aar gevangenisstraf, waarvan er twee afgaan . En toch is daze sterke,
rnwe P i e r minstens de gelijke, zoo niet de haters van die
anderen . Oneindig hater dan zijn gevangenisbewaarder,
die eigenlijk een gemeener moordenaar blijkt to zijn dan
hij, en dien hij ten slotte moat gaan troosten en opheffen .
En als Pier eindelijk, in ruwe liefde, voor zijn zoon gaat
zorgen, dan denken wij dat hij er bovenop zal komen .
Mear wordt hij wear vrij man, dan blijkt de sterke verzwakt door de lange gevangenisstraf . Be menschen schuwen
hem en geregeld werk ken hij niet krijgen. Hij dealt en
begint to drinkers . Zelfs, als voOr den naoord, met een
hoofd van Jut op de kermis to gaan staan wordt hem
oumogelijk gemaakt door de heat van do familie zijner
vrouw, die eon krachtiger concurrent naast hem plaatst,
voor wise hij met bobbed hoofd de kernais moat ruimen .
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Dan Iegt hij hat aan met oude makkers, die hem werk
beloven, mits hij voor hen de kastanjes uit hat vuur haalt
en steelt . Hij weifelt - maar geeft toe, want : „wet vial
er aan hem to bederven ?" Dan rolt hem de gevangeniswagen voorbij : ,,zijn voorland, zijn toekomst! Er vial niet
aan to ontkomen !" En hat laatste woord van Dc .dam mit
de Slop is : ,,hij dronk zich een roes" (bl . 295) .
P i e r is, evenals K e e s, Been farizeer, Been lee kruiper,
maar een ruw natuurmensch, stark zoolang de omstandigheden meewerken, om ten slotte toch onder to bean .
Zullen wij flu meezingen in hat lofkoor op daze scheppingen van diepe waarheidsliefde en van de meest harm hartige humaniteit, die een beroep doet op ons erbarmen P
Waarheidsliefde, zeker, en hoe dieper hoe liever . Tegenover diem dokter T r o o st met zijn kliek steekt K e e s d e
S t r o o p e r met zijn ruwe gezellen gunstig af. beast zijn.
gemeene vrouw, zijn egoIstischen advocaat en eigenlijk flog
schuldiger bewaker is P i e r d e Mo o r d e n a a r nog lang de
kwaadste niet . bear zijn zij daarom ware menschentypenP
Is dat been goedkoop eifectbejag met zulke contrasten to
werken P G-evraagd een schip, moet men dan noodwendig
kiezen tusschen een schip zonder zeilen dat met den stroom
meedrijft, en een met zeilen maar zonder roar P Natuurlijk luidt het bescheid - gij wilt helden, modelmenschen! Neen,
neen, maar ik wil ware menschen, met gebreken, met diepe
gebreken, zeker met ontzettende gebreken, maar heels
menschen! 1k wil een heel schip met zeilen en roar,
moeilijk misschien to hanteeren, ecu oude kraak als hat
moet, maar waarmee toch land to bezeilen is . 1k wil menschen die leven en dus opgaan en niet ondergaan . En al is
liet honderdmaal wear dat dokter T r o o st met zijn kliek
on P i e r' s bewaker armzaliger - to armzaliger nog door
hun schijnbaren voorspoed - ondergaan dan K e e s d e
Strooper en Pier de Moordenaar, daarmedemisikin
de laatsten to erger hat lever, dat is ®pgaan. En al zijn daze
vagabonden, trots hun buitensporigheden, in hun ondergang
nog jets menschelijker dan die notabele egoIsten in hun
witte vesten en uniformen, karikaturen van menschen blij-
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yen het . Hen, met de Arm eleutmalerei, bij uitstek belangwekkerid to vinden en to gaan verheerlijken, hat blijfb
vervelend-oppervlakkig, al is 't nog zoo in de mode . 't Laatste
zag ik typisch to Brussel, en nog wel op hat terrain der
schulderkunst, die near ik in bovengenoemd artikel betoog de,
zuiverder irnpressionistisch ken en moat werken dan literatuur . In 't Muse Moderne hangt daar een grout sehilderij van L . Fr d e r i c, getiteld : ,,Krijtverkoopers" . Een
woonwagenfamilie, die bij ,,morgenlieht" de Iandwegen beg int of to loopen, 't j ongste in een mend met koopwaar
slapende ; ,,'s middags" om de pot met aardappels op een
weide zit, tag en een achtergrond van huizen en fabriekschoorsteenen eener vlaamsche stall ; eindelijk in de ,,schemering" op de bloote voeten moede terugsukkelt naar den
woonwagen, welke nu under aan een djk staat . In teere,
bijna fresco-kleuren gevoelig geschilderd, eerder to glad
dan to mw, 't landschap fijn, die blootvoetige zwervers
zuiver weergegeven
bijzonder de vrouw en de meisjes
met h u n stekende, doordringende oog en . als van gewonden werkelijk een goed schilderij . Vreemde vorm echter! Als
in den vorm van een triptiek voor een altaar, van een
drieluik, dus in den vorm eener religieuse schilderij! Maar
eene van de religie van naenschendienst . Deze dakloozen,
zwervers, armen, ze zijn voor onzen tijd - in theorie aithans,
aan de praktijk ontbreekt sons bijna alles - een voorwerp
van vereering geworden, zooals dat vroeger ,,De afdoening
van hat Kruffs" was, waarvan drieluik naast drieluik hangt
in 't Muse Ancien. Wat is dat anders dan hyper-romantiek P
Daze romantiek, die in hear zucht near hat apare, zich
met zulke opzichtige oppervlakkigheden bezig houdt, is
blijkbaar aan hat doodbloeien .
't Kan ziju, luidt de tag enwerping, wat gaat ons ten
slotte de romantiek aan, laat die voorbij gaan, maar de
humaniteit, en 't beroep op ons erbarmen dat uit die
scheppingen spmeekt, blijft ; en erbarmen, deemnis met den
ongelukkige is toch de adeibrief van ouzen tijd! Zeker,
wie is zoo vemkiid door hoogmoed en zelfzucht, dat hij hat
heilige erbarmen nit zijn hart zou drijven P Maar is dit nu

erbarmen? En als antwoord boor ik weer Rb a s s e a u in zijn
.veils prediken (T . II Livre TV) : ,,s'ils ne peuvent encore
s' clever
vows, descendez a eux sans honte, sans scrupule . . . .
imitez ce brave Romain qui, voyant fuir son arm e et ne
pouvant la rallier, se mit a fuir a la tete de ses soldats
en criant : us ne fuient pas, its suivent leur eapitaine! Fut-il
deshonor pour eels ? Taut s' en fact : en sacrifiant ainsi
sa gloire it l'augmenta ." Pit is ongetwijfeld een juist
symbool van ors; lever en van bet zuiverste erbarmen tenminste als men bet laatste precies omkeert . Tenminste
als die aanvoerder ziju ontredderde soldaten tegemoet vliegt
en ook, al zouden ze hem in bun razenden angst order den .
voet loopen, hen blijft toeroepen : ,,gij vlucht toch niet?
Rechtsomkeert en overwint! Hoerah, de zege is ors !" Zooals
deed de ware Leidsman, die zich ook opofferde, volkomener
dan
n, maar niet ter wills van een nederlaag, maar voor
een eeuwige overwinning . Neen, bet Is geen medelijden
tot den ondergaaude to zeggen : ,,Taat u maar gerust gaan,
als ge 't maar typisch, mooi doet, dan noemen we bet
opleven, dan kan onze philosoof bet zelfs verdedigen als
,,Umwerthung alley Werthen", neen, dit is heel jets antlers
dan humaniteit en erbarmen . IDaarentegen schijnt 't mij
wel humaan en barmhartig de vogels van bet zware werk
to ontlasten van weemoed tot God to weenen, alsook de
pereboomen van bet bidden, en dit liever den menschen
toe to vertrouwen . Ah - boor ik - dus weer domineesliteratuur van witgedaste zalverigheid en slappe gemeenplaatsen met een suikerklontje toe? We zullen zien. In
G u s t a v F r e n s s e n' s werk hebben we een specimen .
De Zandqravin, zijn jeugdwerk, eerst nil gelezen als
een roman van den schrijver van torn TJhl en Die Drei
Getreuen, is zeker niet zijn meesterwerk . Nu dat west de
schrijver ook en toch zegt hij er in de voorrede van : ,,(de
schrijver) zal er zich (altijd) over verwonderen, dat hij
toen zooveel en zoo verscheidene ding en heeft gezien
TIij zal er zich over verwonderen, zoolang hij leeft . Ret
nil acimirari zal hij steeds aan anderen overlaten" . En in
dien eigen, zelfbewusten, weerbaren, ietwat opgewonden
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466 toon staat het verhaal van 456 bi . De vertaling is verre
van schitterend . Frauke v o n K n e e kan heel goad zeggen
,,Wir essen uns j a dock satt" maar niet : ,,wij eten ons
immers toch zat" (blz . 24) ; en ook : ,,So em Laffe" maar
niet : ,,zoo'n lamineliug" - flauwerb bedoelt ze natuurlijk terwiji ,,hij then naar den vreemde was getogen, om goad en
vaderland bedrogen," door hat dolle germanisme en 't ongelukkige rijin komisch werkt. Al spoedig ook bemerkt men
dat we in dit boek geen dithyramben op hat woord maar
op de kracht krijgen, Been taalpracht maar daadpracht,
geen meusehenwee maar mensehenmoed . been maar nog
toe, dat gaat er van fangs, duitsch-luid! Rat davert van
heldendaden en hat regent tragedies en wonderen . Maar,
al is hat een zware haal, hat oude geslacht v o n K n e e
inoet er bovenop, en „hat vaderlaud"! Ret lijkt wel onmogelijk flu die schurk T h o r b e e k en, die woont op 't ,,Slechte
Geweten" zooals 't yolk zijn hof noemt, zooveel schuldbekentenissen van v o n K n e e in de hand heeft, maar neen
de oud.e toren van v o n K n e e zal blijven staan . De lezer
weet wel niet direct of dit zal to danken zijn ears de tijdig
verschenen Zancigravin, die dronkaards geneest, schurken
ontmaskert, zwakken stark maakt en alles zonder handomdraaien, of misschien aan Fr e n s s e n' s vermaning ,,pas
op, oude toren, hoed j e voor de kleinen menschen, de mieren,
die daar aan den voet van hat duin, waarop j e staat" dat die toren dat ook nog niet moist wear hij stood, domme
toren, maar F r e n s s e n zal 't hem wel zeggen, en niet
alleen den toren maar ook 't lieve vaderland en de beukenwouden (bl. 266), j a, die F re n s s e n! -- „sleepers en dragen"
(bl . 26), maar de lezer gevoelt : de toren en 't geslacht v o n
K n e e zullen blijven bestaan! 't Is maar de vraag : wear
't geld vandaan to halen? Ondertusschen was 't mij al
pathetisch en ,,schwi lstig" genoeg geworden, maar flu ik
begon aan de beantwoording van die vraag, daar barstte
ik ineens in lachen nit : ,,daar is De Neef wear nit Amerika"!
Dat was al heel oud zeer, nog Evan de kinderkamer . Dear
ml had ik met vriendjes genoemd stukje eens opgevoerd .
1k ben er zoowat alles van vergeten, maar dat herinner
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ik me nog best : ik had een mooie rol, pore noble of
dubbelovergehaalde schurk, in elk geval, jets pittigs .
Die ,,neef nit Amerika" echter was niets, ik geloof zelfs
fiat hij onbedaarlijk hakkelde - maar hij had ze, hj
had 't geld . In een rooden zakdoek. Me dunkt - ik zie
hem nog - natuurlijk den rooden zakdoek . Die speolde
alloon en had alley aandacht . De dierbaarste wijsheid en
do luisterrijksto schurkenstreken, wet beteokenden zo bij
hem! Hij deed 't toch ; hij gaf de spanning, hij de bevrediging! En 't gekste was : ik met mijn mooie rol voelde
me toch ook zijn minders . 1k begon met me to ergeren
en eindigde met to lachen, onbedaarlijk to lachen fiat we
ons door eon rooden zakdook listen beetnemen . En ziedaar
in De Zan4gravin was hij weer ,,De neef uit Amerika"!
Men voelde hem al aankomen, hij moest verschijnen en hij,
Iiij zou hot doen! En ik sloot hot book en zei : „hij refit
natuurlijk hot geslacht v on K n 00 en trouwt hoogstgelukkig
met do zandgravin, terwijl do offlcieele schurk T h o r b e e ke n
toch ook nog een zalig uiteindo krijgt". En toen ik hot
book las, was alley in ordo : hot gelukkige huwelijk, do bekeering van Thorbeeken, - net nog maarop 'tnipje! alleen do toren rolt near beneden . Nu fiat valt moo maar antlers, is 't niet om to gieron, die millionair uit
Amerika! En 't geksto van alles is - niemand zou or eau
gedacht hebbon dit to lezen, last staan to vertalon, als hem
niet J®rn Uhi in 't hoofd was geslagen . Nu moot alley van
F ron s s en geprezen wordon . 0 „goods-literatuur"-beminnaars
loopt toch niet zoo in do kijkers! Of bedonkt nog snol dit
excuus, fiat go Do Zancigravin least om eons to zion hoe eon
good schrijvor kon tobben met zijn eerste work . Of is hot
in den raad der goden beschikt fiat we weer eons ingesuikerd
mooton worden in eon domineesliteratuar van Bravo Hendrikken a la M a c 1 a r e n en F r e n s s e n van do Zandgravin!
wet zou hot P - vraagt eon antler - mogen wij tegenover
dat realisme van hot menschdier niet hot idealisme plaatsen
van den menschhold P Nu j a, hove vriend, do mensch lijdt
nu eenmaal licht aan do ziekte der consequentie : togenover
hun eenzijdigheid plaatst gij do uwe ; omdat zij nu zoo
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lang op den linkervoet hinkten gnat gij flu eens op den
rechter hinken. En ding hebt gij daarbij voor : men zal
u sere fermen vent vinden, en omdat gij tegenover de verworpene een nieuwe mode stelt, zult gij ook in de mode
komen . ,,Tieb' Vaterland kann ruhig sein" ; 17.et blijft alles
bij het oude!
Hoe aangenaam en edit voelt dan een literatuur aan die
zich buiten de mode west to houden, en daarom is mij het
boekje Reiuier van T h . v a n M e r w e d e zulk eeu frissche
versehijning . Ret begint : ,,Ret was in het midden van
Januari op een zonnigen morgen. Met viuggen, veerkraehtigen tred stapte Reiuier Brandse van den Burcht,
luitenant der cavalerie, door een der Haagsche stills straten," en eindigt : ,,maar Beinier had hear verdiende geld
niet noodig our ver van huffs to gaan . . . zijn refs ging niet
verder dan tot Eik en Duinen" (bl. 184), en daartusschen
ligt een beknopt familieverhaal . Reiwier heeft dus datzelfde
aantrekkelijke van Frenssere's boeken, zoo iets van een
,,echten ouderwetschen roman ." Maar blijft dawn even nuchter als Dc Zctndgravin. ,,schwi lstig" is . Zoo weinig ook opgedirkt is de teal dat ze op het simpele af, en . sours bepaald .
beneden hear stand gekleed is . Terwiji T h . v an Me r we d e
toch op goeden voet met hear staat, gelijk blijkt uit een
etsje als dit : ,,midden in de zeal stored G e r d a bij een
groepje jonge meisjes . Schel lichtte de kroon boven hear
hoofd, glens spreidend over hear rossig bruin hear . Ret
had niet den teeren goudgians der rosse blondine, veeleer
den diepen gloed van rood koper, warm kleurend tegen '
blanks voorhoofd" (bl . 17) . Maar zij maakt den lezer daaroi
nooit opmerkzaam . Integendeel - cela va sans dire! Dat
een schrijver een goede vriend van de teal is, spreekt immers
vaiuelf. En zoo is de lezer door een best geschreven bladzijde
al heen gevlogen, vdor hij nog bemerkt heeft dat hj genoterL
heeft van een viot, ferm weergegeven gesprek (bl . 12) .
Maar het reccord slant bi . 117 . Dear hebben we op een
zoo'n kleiue bladzijde een stuk inrichting van een jongelui'shuishouden, de trouw, de terugkomst van een huwelijksreis
en nog wet. Alsof de schrijfster wil zeggen : ,,nu ja, date
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ook vertellen - maar niet wet ik u kan verhalen : hat gavel
B e i n i e r en U e r d a" . En dan vertelt ze hat met groote
oogen en zachte stem . Geen tijd voor mooie woorden,
daarvoor is het leven
to veal leven. Moor maar, U e r d a,
met haar stem als een fontein, de dochter van den fieren
inajoor, die haar den roam hoopt to zien bereiken die
hem ontzegd bleef, heeft
Re in i e r lief - maar toch ook haar
kunst . Ze draagt niet slechts een adellijken naam, maar is
een nobele verschijning - echter niet minder artiste . En
Peen artiste moat voor den dag komen met haar talenten,
zoo goad ails ze moat ademen . Maar nooit kan een affiche
vermelden hat optreden van ,,la Brandse van den Burcht" .
We staan hier voor een tragedie . We hooren reeds in den
engagementstijd hat onweer dofrommelend aankomen, als
e r d a zich door een Italiaan - die trouwen s de minste
lIer figurea. in Rainier is ; v a n M e r w e d e heeft hem zich
meer herinnerd nit oudere lectuur dan werkelijk gezien last zeggen : „g aloof mij, signorina, indien uw echtgenoot
geen artist is, indien hij zijn carriere hooger stelt dan de
uwe, en hij van u verlangt dat gij zijn vrouw zult zijn
en mats meer, dan zal er een tijd komen dat u niet meer
bij elkander behoort, dat ge uwe inspiratie zult willen
ontvang en. van een antler, dat ge uw man zult opofferen
nan uwe kunst" (bl . 96) . En datzelfde hoort ze in anderen
worm van haar wader, ook van de voormalige concertzangeres to Mentone, wear ze voor den zieken B e i n i e r genezing komt zoeken, - hoort ze ook in haar eigen hart .
Zij is geen huissloof ; geen kinderjuffrouw ; zij leeft voor de
eeuwig j onge kunst - ook al heeft ze Re in i e r lief .
blear al geeft ze hem gaarne en volkomen haar liefde als een vergoeding mar voor wat ze hem onthield, dan
nis cen spontane overgave, die nets antlers kan dan zich
blij geven - we gevoelen hat : de breuk dreigt ; her is
collisie van plichten, botsing van tweeerlei liefde . En dear
we niet twijfelen welke liefde hat in de nobele U e r d a
zal winnen, is dan de ziekte van B ei n i e r al s een uitkomst. Want hij is toch zoo's goeie kerel dat we 't niet

- 470
zouden kunnen zien dat zij hem ontrouw zou worden . Nu
dat zal ze ook maar niet op stet en sprong . . . maar zal ze
op den duur weerstand bieden P Met woede gevoelt hij,
dat de kunst hear alles is, en als zij in financieelen zorg
achter zal blijven, nog meer dat zal worden . Eindelijk geeft
hij zijn toestemming dat ze op een j ubileum-concert zal
zingen. Maar is ze daarheen, den vergeet hij zijn ziekte
en jaagt hear op de fiats na in den donkeren nacht . llij
klimt near de bovengalerij en na de gauze ziet hij ze opkomen . En zoo getuige van hear triumf den . ,,voelde hij een
hoog geluk . . . eerst nu kon hij hat offer brengen . De smart
was voorbij . Wet zij behoefde kon hij hear niet ineer geven,
de kunst gaf hat hear" (bl . 182) . En zoo gaat hij getroost terug, hoewel met moeite, want er was in hem
jets gebroken . En bepaald dankbaar zijn we, dat hij niet
weet dat de Italiaan, ook opeens op 't concert verschenen,
G e r d a heeft toegefluisterd : ,,ik zal u inspireeren" en wij
gevoelden dat dit meer was den een woord . Blijfb onze
sympathie dus tot hat einde bij dien ronden j ongen, bij
Rein i e r, Ge r d a begrijpen we toch ook zoo geheel en al
- en we staan een beet] e verlegen tag enover hen, precies
als tegenover hat levee . Ret zijn nu eenmaal menschen .
Ze wekken onze belangstelling, ons medelijden, ook onze
sympathie tot zekere hoogte - hat zijn nu eenmaal menschen . Maar dat is toch Been kleine verdienste van Rainier .
Ret moge den wet to kort schieten in woordkunst, hat
moge den ear een aardig boekske den een kunstwerk van
den eersten rang zijn, hat is toch echt, hat leeft en geeft
hat levee wear . Wel hat leven, dat ii a zonnigen morgen
op den middag in zware nevelen zich verbergt, en waarin wij
noode hat licht van boven missen, maar toch een levee van
eerlijken strijd en vrijwillig offer, en dat daarom een antler
einde dan enkel duisternis eischt .
Zal daarvan misschien Het Beloofde Land door In a
on die r - B a k k e r vertellen P Dat moat wel ; want komt
dear niet een stark idealisme ons nit dit boek tegemoet?
Of is dit wel idealisme, of maar brave opgewoudenheid P
Toch
ja hoe men 't ook wendt of keert, Hat Betoofde
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slag op slag font - en mooi, overrompelend mooi! Ret
begint met een Proloog aldus : ,,Aan den rend van de hei
lag het Reihuis ; gebeukt door de rukwinden, die aanloeiden
over do verre heivelden, gegeeseld door sneeuw en hagel,
gezengd door de bran dende zon, die gloeiend do hitte deed
opslaan van den gebarsten grond . Sinds overoude tijden
had het Reihuis dear gestaan in de norsehe eenzaamheid
van de verre hei, en van wader op zoon hadden do B a g s
hat bewoond . Rat was een geslacht, afgescheiden van do
overigo bevolking ;" en dan krijgen we in 44 blz. de voorgesehiedenis der Bags, uitloopend in den laatste, in Eli,
die, steunend op de traditioneele trouw der boeren van Lode
aan de B a g s en op de niouwe geestdrift die hij in hen wist
to wekken, met en voor hen do hei gaat ontginn .en.. Wear hot
begint, en hoe het komt, kan ik niet zeggen, maar reeds in
dew. Prolong is iets symbolisch, datzelfde wat mij onlangs
van T e i r l i n c k deed zeggen : ,,hij heeft do wonders gave
to zion en to zeggon wet dear gebeurt achter hat gewone
gebeuren". En in daze stemming laten we kalm een zinnetje passeeren als : ,,maar in. de large, haste zomerdagen
was de zware arbeid, hat zware diep spitten in den harden
grond tegengevallen aan daze menschen, elks groote in [er
staat : uit] spanning ontwend, ontbloot van ells volh .arding en
arbeidskraeht ." Want dit is van ells kanten mis . Er is
hier sprake van hei ontginnen, ,,hei omzetten" zooals hot
heat, terwijl ik ,,diepspitten" nooit anders heb hooren gebruikon dan van reeds lang ontgonnen grond . Maar, hei
omzetten midden in den zomer, als rogge- hoof- en aardappelenbouw beslag leg t op alley krachton P En als or in
ouze heidorpen volharding noch arboidskracht moor to
vinden zijn, laten we dan die woordon maar uit ors woordenboek schrappen! Maar we loopen hier viug langs ; we zijn
nog eerst in den Prolong, die met enkele groote lijnen, als :
do hei, hot yolk, hot werk, moor eon voorloopigen indruk
van hat geheel wekt, dan zuiver uitbeeldt ; straks in hat
eigenlijke boek komen de exacta beschrijvingen . Zoo danker.
we, maar dat gebeurt niet. Be stiji blijft de grootlijnige
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blijft even vaag, trots en door hare hoogdravende termen .
Dan, na twee van zulke hoofdstukjes, komt er een stukje
lyrisch proza over den tekst : ,,hij zal komen", tot in het
vervelende toe herhaald, waarin we dan het zielezuchten
moeten hooren eener nude dorpsmoeder die haren zoon
terugwacht . Daarop weer wet beschrijving van 't on±ginningswerk : den strijd van E ii tegen de boeren, die liever meer
geld giugen verdienen met grasmaaien dan voortgaan met
hei omzetten - alsof dit een dilemma ware, alsof de hei zou
wegloopen als ze even waxen gears grasmaaien! - en een
tijdelijken vrede als E ii zich verlooft met een doehter van
het dorp . Maar dan dadelijk weer een brok lyrisch proza
dat begirt : ,,Grootmoeder mister - de avond is zoo Jielder
en zacht .
Grootmoeder luister, - ik heb mijn liefde gevonden . . .
Grootmoeder, kunt ge slapen en droomen terwiji ik
dat zeg?
Grootmoeder denk : hij is mijn liefste! . . ." (bl . 91)
enzoovoort, zuiver pathos van den kouden grond, vermoeiend
en preekerig. Ondertusschen gaat het ontginningswerk
voort, maar het blijkt E 1 i, den zoon van een dronkaard
en van eene in hear egoisme weggeloopen moeder, to zwaar .
,,E[et was zijn onberedeneerde natuur ; hij kon zich toeleggen
met alien ijver, heel zijn wilskracht op &n ding, en onderwiji tiers meer noodige verwaarloozen" (bl . 124) . beer
lyrische proeven, ook van natuurbeschrijving, maar met
vermoeiend-korte patbetische zinnetjes als :
,,De regendruppels vallen traag en droef . . . .
Als stille, zware tranen.
Den gansehen nacht ." bl . (173) .
Eli blijkt Been geld genoeg to hebben voor zijn heiontginning,
vreemd voor lemand die het groote onbezwaarde goed de
K 10ev e bezit, die dus, ails het een slechte oogst, geld ken
opnemen - en dit ontstemt den lezer evenals E ii's boeren .
Want heiontginnen zonder geld voor 't verliezen to hebben is
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zijn geliefde toch in hem en zijn werk blijft gelooven, en
dan is hat mooi dat E ii, evenals zijn vader aan den drank
gekomen, zich met zijn ontredderd lichaam naar zijn moeder
sleept, our dan liever van haar nog geld to vragen dan
zijn boeren hue loon to onthouden - maar de lezer gevoelt :
tilt zijn de laatste stuiptrekkingen . En hoofdschuddend
sluit hij het boek, als het beloofde land voor TE Ii blijkt to
zijn een vredig sterven to midden van zijn geliefden . En
toch - het boek last hem niet los en hj dankt er oogenblikken van hoogste schoonheidsontroering aan . Wat een
ziel is er in! Wat een aspiraties! Voelde bij zich niet sours
opgeheven in de eeuwigheidsfeer a Zag hij sores niet achter
die onbeholpen geteekende realiteit de vaste structuur van
het syinbool, van de eeuwige werkelijkheid P Zeker - en
dat is hat schoone van He Beloofde hand . Maar een symbool
niet als neersiag van een doorleefde, doorwerkte en doordachte werkelijkheid, maar als mooie v ond.st van. de fantasia
en de gedachte, als maakwerk van neo-romantiek . Pus
niet levensecht . Pus een geprepareerd symbool, begrijpelijker,
voor de gevoelsmenschen bevattelijker - een ding our mee
to dwepen, niet om voor en van to levee . Jammer, het
pogen was zoo grootsch ; de energie zoo edel en goad ;
waarom is Ret Beloofde Land niet een echt symbolisch
kunstwerk geworden P Omdat de schrijfster niet genoeg
geput heeft nit hat levee. Zij heeft de heide, de boeren,
de ontginning niet exact bestudeerd, niet geieefd in de
plaggenhutten, niet gezien het grondwerk, niet gehoord de
materieele overleggingen, niet bespeurd hat lange geduld,
als onmisbare elemeuten bij dit werk . Had ze dat, of ten
minste meer, gedaan met den vlijt en de trouw van een
v a n H u l z e n! Dan had ze uit dit zelfervaren levee, uit
daze trouw-opgeteekende documenten hat symbool mogen
laten verrijzen . Ze had kunnen blijven spreken van de
heide, het dorp, de ontginning, en omhoog kunnen stijgen
tot de hoogste schoonheid, inaar wij hadden ondertusschen
gevoeld dat we met beide voeten in hat werkelijke levee
stonden . Eerst hat natuurlijke en uit hat natuurlijke hat
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heid . Nu werd het schoonheid zonder waarheid, dus oratorie .
Tot haar moet Ro u s s e a u nog eens zeggen : ,,retournons a la
nature" . Schijnt dit haar bij haar schoonen opgang misschien een al to gemakkelijke teruggang, bet zal voor haar
volgend werk een groote winst blijken . Mits zij daarbij
behoude wat zij reeds heeft. En dit is niet weinig. Ret
is de bloeiende tak van den leveusboom . Maar zij houdt
dien in do hand . Rij moet voor on s staan geworteld in
de aarde .
Maar is dit niet to veel geeischt? We hebben een antwoord in S elm a L a g e r 1 of. llaar Onzichtbare Ketenen doet
eerst vreemd ears. ,,Klein werk, 13 schetsen in een bundel
van 315 bi. dear doers we niet dankbaar voor", zeggen we
op 't eerste gezicht ; ,,'t was voor haar zeker zoo'n werkje
om bij nit to rusten, sneer om niet ledig to zijn dan om
wet to scheppen ; knutseiwerk gemaakt van de scherven,
neergeslagen bij bet beitelen barer reuzen ; ik wist niet
dat ze zoo oeconomisch was, maar kom, 't is S e 1 m a ," en
zoo beginners we de lezing pruttelend . Maar 1k zet hot
ieder boos to blijven na de lezing van do eerste schets :

Vrouw Vasten en Petter Norci .

Ah, die S e 1 m a!

Als ze

dear beschrijft dat zweedsche stadje, zoo klein dat ze met
elk kind goede maatjes worden, en de namen van alle
honden onthouden kon, vriendelijk als een tehuis, vergenoegd liggend onder ears zijn rooden berg, en walks eene
street onder een bong geweif van bloeiende kersenboomen
en trossende seriugen den berg opstijgt, dat echter toch
blijft als de Venus van Milo : van verleidelijke schoonheid
maar zonder armen die vasthouden, den noemt men die
Se 1 m a do ideale B a edo ke r van bet Noorden - hoewel ze
me daarmee toch 's een leelijke poets heeft gebakken, maar
dat vertel ik later wel eens . En als ze dan vertelt van Vrouw
Vasten die - volgens den ouden rondedans - ,,komt na bet
Kerstfeest en voor elk Paschen," de oude heks die toch
zoo verschrikkelijk mooi was, die van den dolvroolij ken
P e t t e r gemaakt had eon stil en saai, vlijtig en ernstig,
als een verloren mensch, P e t t e r die den ook zoo braaf
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levee to arm is voor zulke pleiziertjes, den is zij de too venares die met haar staafje maar even heeft to tikken of
de volkssprookjes van A s b j 43 rn s en herleven in onzen tijd .
En als ze ons dan voor een kleinsteedschen kruidenier,
die smokkelt, en zjn bediende, die witte muizen heeft,
en ziju nichtje, die met haar zwakke hand] es daze mann .en
er bovenop houdt, belangstelling weet in to boezemen, dan
is zij toch een novelliste van den eersten rang . Maar als
ze dan van diezelfde povere figuren nog een klein drama
in elkanaer zet, dan zeggen we : die S e 1 in a! die S e 1 m a!
Na zijn alle schetsen van Onzicht bare Keterten niet zoo
inhoudrijk als Vrouw Vasten en .Patter Nord, een enkele m . i .
als van Val&3mar Atterciag ben eden pail, d . w. z. beneden
hr
en dat is nu eenmaal eon zeer hoog - pail, maar voor
ons doel zijn, ze van groote beteekenis, omdat nit dozen
bundel bizonder good is to zien, moat de kunstenares 01 m a
inspireert . En uit do vier volgende schetsen blijkt dan
dat naast hat tegeuwoordige, scherp doorschouwde levee
zuiks vooral do historie doet . Natuurlijk niet do chronologie
of de oeconomie, ons ook wel door do historie overgeleverd,
maar do historia-zolve, de wetenschap die ons 't meeste
raakt, do konnis van hot voorgeslach±, de kennis van onze
vadoren met wie wij en ziju, gelijk met onzo kinderen,
aan wie wij wear de levensfakkel hebben to reiken, gelijk
wij die van do vaderen ontvingen . En dat voorgeslacht op
zijn eigonaardigst, toen hat in zijn jonge jaren do wereld
introk en hat levee zijn stempel indrukte . Met zulke groote
oogen heeft zj dat levee gezien, dat zij daarvan vertellende,
haar eigen prehistoric bescbrijft . Goon historisehe novella
uit den Vikingtijd, waarin zij eigenlijk besclirijft hoezeer
onze tijd voor- of achteruitging bij then ouden, maar eon
wodoropwekking van then tijd en die menschen . En niet
zob dat ze ons dan wetenswaardige bizonderheden van die
menschen last zion, maar hen zeif die door hue levee iota
van do eouwigheid brachten in den tijd, en die daarom do
gelijken, do tijdgonooten ziju van ons en hot zullen zijn
van onze kinderen en van alien die als mensehen met hen

476

staan voor dezelfde teak . Typeerend is in dat opzicht do schets
De T7ogelvrjert : do boar B e r g, een christen en do visscher
P or d, een heiden . B e r g keek to veal near zijn mooie
nicht LI n ii, en : ,,toen hot groote Kerstfeest bij B e r g gevierd
word, had zijn vrouw eon monnik van Draksmark uitgenoodigd, want zij wilds dat daze B erg zou voorhouden, dat hij
hear to kort deed tar wills van een andere vrouw . Die monnik stored B e r g tegen en veal anderen ook, om zijn uiterlijk .
Hij was heel dik en spierwit . 't Hear om zijn kalen schedel,
do wenkbrauwen boven zijn waterige oogen, zijn Hour, zijn
handers en ziju mantel - allos was wit ." Maar hij zegt
zijn woord en U n n staat beleedigd op, waarop B e r g hem
doodt
T o r d j e halt hear moeten zien, U n n, toes. d e witte
monnik gevallen was . Mjn vrouw nary hear kinderen bij
zich en vloekte hear . Ze wendde hun gezichtjes near U n n,
opdat zij eeuwig zouden gedenken, die hun vader tot eon
moordenaar gemaakt had . Maar U n n stood dear karim, en .
zoo fier en mooi was ze, dat do manuen beefden . Zij dankte
mj voor die dead, en smeekte me zoo spoedig mogelijk
near 't bosch to vluchten. Zij vermaaude mij goon roover
to worden, en 't mss niet meer to gobruiken, ear ik 't voor
een even rechtvaardige zaak kon trokken ." „Je dead had
hear grootor gomaakt," zei P o r d ." - Dit is bewondoronswaardig echt, alsook de storm die er in den edolen hoiden,
To r d, opsteekt als hij notie krijgt van den almachtigen God
die vergelding eischt voor die dead, evenzoo hat tragischo
slot als To r d er toe wordt gedreven die vergelding to voltrekken . llet is alsof men - neen, hot is eenvoudig een
oude ijslandsche saga . Daar staan ze wear die prachti.g e
manners van kracht, en die trotscho vrouwen met hun
almacht over do manners. ; hot stormt elk oogenblilr in en
om die menschen ; do wreak volgt op do beleediging en do
straf op do wrack - maar was ook ooit do trouw oprochter,
de liefde vuriger P Terwijl wij over hen hat hoofd schudden,
bewonderen wij ze niet P Het is daarbij eeu ijslandscho
saga niet van do tiende eeuw, maar van ooze dagen . Daarom
spreokt S e 1 m a van den ,,hoogzetel" en ,,onrein paardenvleesch", van ,,de feestzaal" saner boerderij en van ,,den
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iaeiligen 01 a f", zonder daarvan een verkiaring to geven,
evenmin als wij een verkiaring geven van 'n tram of lokaal .
Elierop - in het voorbijgaan gezegd - bouw ik din ook
mijn hoop dat we niet al to veel last zullen hebben van
navolgers van S e 1 m a, die zooals ills navolgers het opzichtige
overdrijven en populair makers . Van een betuwsehen boerenarbeider nit Herveld maakt men nooit een Campagnaherder,
al geeft men hem diens compleete uitrusting, en zelfs al
zou de verkleeding gelukken : laat hij nooit zijn mood open
doers of het bedrog komt nit! Lagerlofsche literatuur onderstelt niet slechts een omgeving van rots en berkenbosch,
van meer en fjord - och, coulissen zijn nog wel to schilderen! - en niet slechts wit heldhaftige gestalten - die
zijn wel to leenen bij M a c l a r e n en F r e n s s e n in zijn
Zctndgravin! - die dan saga-tje en Vinkinkje moeten spelen,
maar dat veronderstelt zoo e n to zijn met die natnur, zoo
&n to zijn net die menschen, die deze poetische historie
der sage hebben gemaakt eer ze die schreven, en die ze alleen
schreven omdat ze die geleefd hidden, dat onderstelt eindelijk
zelve weer zulk een skald to zijn, wises levee is zingers en .
wien s zingers is levers . De sage is voor S e 1 m a dus niet
eene vertelling van voor duizend jaren, van menschen waarvan
niets meer over is, maar een vertelling van het heden, een
werkelijke waarheid, die omdat ze voor duizend j aar al
boeide en het over duizend jaar nog zal doers ., veel meer
waar en werkelijk is dan een Renter-telegram over een
ininistercrisis of een staking. Ja, als het laatste woord der
werkelijkheid gezegd wordt, dan komt de sage er bij to pas .
S el m a zegt het zelf : ,,om to kunnen vertellen wit nu
gebeurde, is 't alsof ik de wijk most nemen naar de wereld
der sage" . (bl . 38) . Zij doet dit this, niet omdat ze de
werkeIijkheid niet kept, o neen, waar ze wil is ze realists
als de bests, ook niet omdat ze, als ware ze fanatieke
idealists, de werkelijkheid veracht, maar nit liefde tot de
Tit de koninklijke zekerheid dat de dingen
werkelijkheid.
niet zoo zijn als ze schijnen, maar dat de dingen weergegeven
zooals ze werkelijk zijn, altijd belangrijk zijn. Dwaasheid
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gevlei to komen onzer optimistjes die maar
n liedje
kennen : dat alles terecht zal komen . poet idealisme
beteekenen : het geloof in een vooruitgang en eindelijke
volmaking van hot menschelijke geslacht, dan noem ik
haar geen idealists, want heel stark is bij haar hat gevoel
flat de lang niet alle terechtkomende mensehen flier saga's
zijn de mensohen van onzen tijd ; hot kleed is veranderci,
hat hart is hetzelfde gebleven . Mear is idealisme ook : de
onmiddellijke wetensehap flat hat lichaam wordt wet hot
hart 'is, flat de mensch zija omstandiglieden, tot op zekere
hoogte ziju levee sehept, flat de ding en die gezien worden
ontstaan zijn uit de dingen die niet gezien warden, en flat
die onzienlijke de eigenlijke zijn - j a, dan is S elm a een
idealists . En daarom is ze zoo'n voortrer`felijke realists . Na al
die sagamenschen heilssoldaten! Tear is zoo sympathiek en
tegelijk met zulk een onderscheiding der geesten over hat
Lager gesproken als in den Gevallem coning ? Hoe komt
zij toch aan die diepe menschenkennis P Wear haalt ze
dien Maits Wik vandaan, die, zoolang hj de misken.d e span
was, puur welsprekendheid en bekeering sij ver is, maar
zoodra hij geprezen wordt om zijn offer, goon twee woorden
sneer ken zeggen en zich de kroon van hat hoofd welt
genomen P Uit hat levee, nit hot reeele levee, uit hat levee
flat was en is en zal zijn, zoolang zich eon hemel weift
boven menschen . Daarom is er zooveel sfeer, ruimte en
diepte in haar week . Daarom bewonderen we haar zoo,
want even eenvoudig als hot schijnt, even moeilijk is hot .
En flit ons to hebben laten zien is de beteekenis van
Onzicht bare Ketenen. Doze bundel toont ons wet S e 1 m a
L age r 1 o f inspireert . We zion or bier de verschillende
elementen van, kaim naast elkander . Niet, als in Gosta
Berling, tegen elkaar inkokend en tag en elkaar opbruisend,
en daardoor den lezer, ook wear hij verrukt word, vaak
verwarrend ; niet, als in Jeruzatein, met machtige werkmanshand saamgehamerd en met zielvol kunstgevoel gevormd tot eon beeld van statige schoonheid, maar kalm
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naast elkander, als staven bear goud in een schatkelder .
En dat S e 1 m a ons dus her een blik liet dean in hear
binnenste werkplaats is inisschien wel het beste bewijs dat
hear kunst niet is kunsten-waken voor het geeerde publiek,
maar het eenige wat de kunst heeft to doen : een weergeven van het levee, zeggen we het nog eens : het levee .

VERZEN
VAN

A . S . 0. WALLIS .

AAN ZEE.

Van pasgevallen regen nog doortrokken
Breidt zich het landschap grijs en zwijgend uit,
En heel de kille lucht schijnt voeht to aad'men,
Vermoeide wolkjes trekken traag voorbij,
Bedauwde halmen buigen 't zware hoofd,
Te loom den last der druppels of to schudden,
Waarin geen zonnestraal verguldend glinstert,
En 't natte duinzand geeft den indruk weer
Van iedren voetstap, die zich zeewaarts richt .
De zee is kaim ; geen frissche windstoot jaagt
Het looden vloers van effen grijs uiteen
En inaakt door storm voor blauw ei zonlicht plaats
Het koeltje zwijgt, en lijkt het sours of even
Een breede, witte voor de waat'ren snijdt,
Eer nog de defining kon tot golfslag worden,
Verliest ze zich, en 't breede waterviak
Ligt stil maar ongerimpeld weer terneer
De zee wil sluim'ren of zij nooit gewaakt had .
Zoo komt herinn'ring aan verloren droomen
Sours over 't kaim en stil geworden hart,

Maar wat sans golfslag was der hoogste vreugd
Is flu slechts rimpel, die hat voorhoofd even
Doch pijnlijk samentrekt bij hat herdenken
Van wat nooit keeren of nooit komen zal,
Dan halen wij diep adem, zooals iemand
Wieris slaap men storen kwam - en sluim'ren verder0
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Green wolk is aan het heidre luchtruim zichtbaar
En mengt hear somber grijs in 't zonnig blauw,
De blijde kleur die van den hemel lacht,
Jets als een droom van schoonheid, zonneschijn
En eeuw'gen zomer waart door 't vredig landschap.
De koelte ruischt door 't bleekgroen duingras henen,
Ret mulle zand welft zich tot zachte rustplaats,
Ads noodle 't uit om wakend mee to droomen,
]n wenschen, ongeteld gelijk de golven,
Waarop het oog rust, trekken door ons hart,
Roe fier beurt iedre golf hear kruin omhoog,
Niets wetend van der zust'ren nederlaag,
lTervuldd slechts van geloof aan eigen kracht .
Trotsch baadt zij 't zilvren hoofd in 't zonnelicht,
En lacht den hoogen, blauwen hemel toe,
En ruischt hear zegelied, terwiji zij kustwaarts,
Naar 't onbekende land spoedt, dat hear zust'ren,
Zoo zegt men, nooit bereikten, maar dat zij
Bereiken zal, 't land van belofte en hoop.
Nu nadert zij, stout bruist ze omhoog, ,,bereikt,"
Zoo klinkt het j ubelend, zij raakt het land,
En spat uiteen -- de wensch eens menschenharten .

Een moegedarteld kind, dat sluimren gaat,
Dorst men u noemen, groote oceaan,
Wanneer gij 's avonds zwijgend nederligt .
Neen, een Prometheus zijt gij, eeuw'ge kracht
En vrijheidsdrang in eeuw'gen boei gekionken . Al 't vruchteloos streven van geheel een menschheid
?Zucht in uw morrend, immer rust'loos woelen .
Gelijk uw golven tegen d'oever breken,
Noolt strijdensmoe, schoon nimmer overwinnend,
Kampt al wat hoog en edel is op aarde,
Tracht zooals zij de kluisters to verbrijz'len,
De kluisters, die nooit breken, sterft als zij,
Maar is als zij, ook in zijn val nog groot .
Gij breeder graf, dan menschenspade ooit delfde,
Zee, ongegraven groeve van miljoenen,
Gij kerkhof, dat geen monumenten draagt,
Weent ge om uw dooden, is uw golfgeklots
Een lijkzang om uw offers ; is een droef
Vaarwel het woord dat uit uw baren klinkt ;
Ret tooverwoord, waarnaar we vorschen, vragen,
Dat wij ontraads'len willen en verstaan,
Waarmee ge ons lokt en roept P Wij peinzen, luist'ren,
En gij ruischt verder, lachende om den mensch,
Den kleinen, zwakken mensch, die u verstaan wil,
En fluistert ,,'k zing u toe, wat ge in mij hoort,
Tot gij mijn zang kunt vatten, zing 'k den uwen,
Uw smart of vreugd, uw zwakheid of uw kracht,
Tot gij in J hooren kunt, hoor in me u zelf."

ONZE LEES7AFEL.
C a e s a r G e z e 11 e, Primula Veris . Bussurn, v a n D ishoeck . - W . Graadt van Roggen, Ret Schouwende
Levee . (Nieuwe-arbeid-uitgave, Oude Watering) . H e 1 e ne
L a p i dot h-S wart h : October-loover. Amsterdam, van
K a m p e n . - S e e r p A n e m a, Poezie, Wageningen,
drukkerij ,,Vada" . - Jo h an n e s R e d din g i u s, Beeld en
Spel, Amsterdam, S . L . van L 00y . - P. A. M . Bo ci e
v an H en s b r 0 e k, Liefde en Leed, Amsterdam, L . J.
V e e n . - W . v an W e i d e, Stille Geluiden, 's-Rage, v an
der Haar en van Ketel.
Zeven bundels poezie - en dat nog slechts ears deal van den
oogst dien 1903 heeft gedragen! Dc verleiding is groot om zich
to verdiepen in eene bespiegeling over de oorzaken van zulk eenen
zanglust in eene periode van - naar elkeen zegt - zoo groote
economische gedruktheid. Maar onze bespreking, die geene kritische
studie dock slechts eene aankondiging wil zijn, heeft voor zoo diep
gaande besehouwing geene plaats : wij trachten alleen - en
daarom veroorloven we ons al daze boekdeeltjes in eene aankondiging
samen to vatten - hat stemmings-verschil van daze zeven Nederlandsche dichters to zoeken : en hat Iiefst vernemen wij hoe zich
hue zieleleven, hartstocht, levenservaring vertolkt in de natuur . Dc
verscheidenheid is groot en wekt op tot lezen en nadenken, want
merkwaardig is hat verschil van toon in walkers de natuur tot ieder
deter dichters heeft gesproken . Voor C a e s a r G e z e ii e is de
natuur de glimlach op Gods aangezicht : zijn turen in hat heldere
Vlaamsche landschap is een roepen om de ton, een juiohen als zij
daar is ; en dat juichen is zingers . Edn schoon morgenlied van
dezen zangerigen Viaming kan ten bewijze daarvan volstaan :
Ret oosten klaart,
en aan de gouden tinnen
des hemels trekken eOn sroor
de sterren wear naar binnen .
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en al do wolken branden
in lichten gloed near d' oosterkant
met malsehe rozeranden .
Be mist vergaart
de plooien van zijn laken
en Iegt do drooinende eerde bloot
aan 't heerlijk zonoutwaken .
Zonnelach, Avondvrede, gezonden geur van den doorploegden
akker, door G e z e 11 e met zoo welluidende vrome blijmoedigheid
bezongen, He l e n e Lap1 dot h mag ze niet vinden . Hear spreekt de
geknakte rozelaar, hat gale herfstblad sleohts van hear, zoo al
verleden, noon uitgeleden lead . Hoe zou oak dat wondgeslagen
hart vrede vinden, zelfs al zocht ze dien „fangs wage' en velden ?"
Wij weten hat, zoo good als de zangerig kiagende dichteres zelve,
dat de natuuraanschouwing hear slechts ,,offerrozen" zal doer
strooien voor ,,den wreeden God van 't levee, Heer der noodlotsnormen" ; wij volgden hear zoo fang reeds op heron wag van
klacht en bitterheid, wij waren er zoo vaak getuigen van, hoe zij
den God onttroonde, dien zij zich zelve had gesehapen om hem
daarna to smaden met den geesel barer d&eptie! En toch, terwiji
wij teleurgesteld ook dozen bundel wear uit de hand leggen, kunnen
wij niet anders den in stilts denken : hoe heerlijk zal bet lied zijn
waarmee na zulk eon nacht van weemoed daze dichteres eons wear
bet morgenlicht begroet .
e11 e „bet gutsend woordd zooals
Do blijdschap in welke Ge z
bet borrelt uit de zwangere bron des harten" uitgiet, zoeke men
ook niet bij G r a ad t van R o g g en . Minder zangerig intussehen
den de Viaming, en verreweg de minders van H e 1 en e S w a r t h
in macht over teal en techniek, boon ons daze dichter moor den
eon van die beiden door bet kiaar-zichtbare beeld, dat hij van
zijne vita contemplativa geeft. Ook hij draagt eigen krankheid der
natuur t gemoet : gebroken idealisme, ontgoooheid geloof. Het
lioht van zijne jeugd was de overtuiging geweest, dat Liefde rein
kan zijn. Hoe weemoedig herdenkt hij dat :
o! Vrouw, wel zijn nu al do helder-brandendo liohten door eon nacht gevolgd van ongeM ;
maar leg nog eons uw handen in mija handen,
opdat ik eOnmaal nog in uwe glorie sta!
Zoo vraagt hij wel ; en soma schijnt hem dat wear mogelijk :

- 48 6
In awed-verteedering
gaan we lange wegen
stil en denkende ;
nit onze herinnering
zaoht komt gestegen
liefde, wenkende .

Iaar reeds bij 't herdenken beseft hij, Bat Bit maar een Broom is !
Als dan alzoo zijne „jonge ziel zich heeft blind gestaard bij het
zoeken naar God", dan keert hij zich naar buiten . Welk een
ziele-levee de natuur then „aan zijne verwonderde oogen" heeft
geopenbaard, hoe hij de aarde zag, hare weelde omhoogheffend tot
God, Bat leze men in de klankvolle proza-beschrijving op pag . 39
van den bundel, of in Bit hoopvolle morgenlied
Dit is de dag, de klare en volsohoone
een meie-weienfeest van louter blauw en gouda
en, als een jonge bruid haar witte krone,
zOO bleeke dag de zon in blanke handen houdt ;
de voeten van den dag gaan over d' aarde,
de akkers bloeien en de boomen staan in groen
en 't water ligt zoo blauw, zoo strak, als staarde
het naar den hemel in een lioht-visioen .

Het „schouwende levee" zou geen levee zijn, indien des dichters
zielekrankheid hier hare blijvende genezing had gevonden . Eerst
moet nog nieuwe ontgoocheling volgen . Ook deze zanger m.oet beseften
Bat hij ten slotte nog slechts eigen droomen in 't natuurleven las .
Maar na nieuwe urea van duisternis gloort in de stille eenzaamheid
eener ziekte (quae non est ad morten sed pro gloria Dei) een nieuw
licht in zijn hart : een geloofslicht, wel wazig in zijn onduidelijk
mysticisme, maar levee belovend, en bezielend tot nieuwe en ernstig
schoone liederen.
In wezen en uiting beiden verschilt, zoozeer als maar mogelijk is, van de stemming deter unio mystics het scherp-omlijnd
calvinistische geloof Bat S e e r p A n e m a op zijnen gang door het
woud vergezelt, hetzij hij de lentenatuur haar doemvonnis toeroept

o

goudnatuur, die 't levee zoekt ;
van God gevloekt
nijgt gij ten einde ;

hetzij hij in mildere stemming erkent, Bat de aarde is des Heeren .
Want deze dichter tracht altij d -- ook in zijne n atuuraanschouwi.ng
to getuigen van zijn geloof. Immers zijne poezie wil wezen „poezie
van het geloovig (di.het
.
calvinistisch) bewustzijn" . Dat voor
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erkent hij self mm of meer ; en hij tracht dit felt, zoo ten opzichte
van zijne eigene poezie als van de ,,geloovige" poezie in bet algemeen, to verkiaren door bet volgende zonderlinge, bier in 't kort
samengevatte betoog : Het ontwikkelingsproces dat de schepping
naar den read des Eeuwigen in zich sluit, is verstoord door de
zonde, die de harmonie der godsgedachte door onevenredige ontwikkeling in disharmonie verkeerde . „Wear de galvanische stroom
der genade die disharmonie had opgeheven daar was toch de gang
nog traag." Maar ,,op de terreinen des menschelijken levens, wear
die stroom niet intrad (?) kon ongestoord eerie ontwikkeling bloeien,
heerlijker in hare openbaring naar mate hear kanker in de geheimenissen des levens diaper wegschool." Zulk een testimonium
paupertcttis aan de geloovige poezie van Nederland gegeven door
een dichter wien toch zeker noch de kerkgezangen van B e e t s
noch de hymnen van d a
o s t a onbekend zijn, wekt verbazing en
bevredigt niet als bet moat dienen tot verontschuldiging . A n e m a ' s
,,poetrye van bet geloovig bewastzijn" is zwak en, wet erger is, ze
is rhetorisch. Hat is hinderlijke rhetoriek wanneer deze geloovige
bet gebed der geloovige zielen pathetisch roemt als
,,een heil'ge gouden lijn
waarlangs heur sympathie in bliksemen gezonden
geen impotentie breekt van smart en pijn .

Maar in metrischen, zoowel als in moreelen sin overschrijdt de diehter
de meat, die van Dr. A . Ku yp e r (den ,,markgraaf zijns Gods")
waagt to getuigen :
God heeft zijn struikiend yolk een held gegeven!
Wat Palingenesie belijdt, begroet dat leven :
Eere den man, bet uitverkoren vat .

of dezen leider toezingt :
Wij sullen 't uur des dankens niet verdagen
Totdat uw geest, verjongden aangeziohts,
Near 't regiuin des ongeschaapnen liohts
Verreist om eeuwiglijk de kroon to dragen.

Zoo is - tot schade voor des dichters bedoeling - in dezen bundel
de ,,poetrye" daar bet zwakst, wear bet ,,geloovig bewustzijn" bet
sterkst tracht to getuigen .
Meer geevenredigd zijn bij Jo h a n ii e s R e d din g iu s onderwerp en dichtergaven. Ook hij roept ons gaarne in de natuur .
Ret welluidendst klinkt mij die roep toe in de toewij ding aan zijne
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den bundel :
Nu 'k wear inag gaar door dalen en bestijgen
den seiien berg, aanhoorend windezang,
terwiji de looverkens der fijne twijgen
raken lief koozend blonde liefste's wang,
en wij, vermoeid van 't klimmen, poozend bijgen
rnaar, wear gedreven door gelijken drang,
to treden gaan, en, oor goon steilte bang,
de boofden under 't hangend louver nijgen,
nu duet ecu blijdsohap mij in wond'ren levee,
gelukkig dat ik treden rnag in 't lioht
en ii mijn ziel in 't klinkend lied mag geven .

o

schoonheid van een hart, dat lead en duidde!
woes zuiver ale een bergstroom, klein gediolit,
en breng voor trouw mijn liefste uw booge hulde . ---

eat R e d d in gi u s' natuur-aansohouwing zal zijn, zegt dit frissohe
lied vrij duidelijk : een eenvoudig verhalen, niet gezocht, ook niet
zoo heel nieuw, van de sehoonheden van J a o q u e s P e r k s Ardennenland . Hat aantrekkelijke in daze poezie is hare ongeveinsdheid . ,,Ik weet niet" zegt de dichter organs,
ik weet niet wat voor lids mijn zi1 doorglee,
maar 't deed inc stilstaan,

en zoo gaat hat hem dikwijls, zoowel in den Ardennencyclus ale in
de tweeds, zwakkere afdeeling, de liederen van. hat levee : veal
vreugde - ook wel lead glijdt hem door de ziel, en meest west
hij dat ook wel to vertolken, al breidelt hem some een lastig rijm,
of plaagt hem to onpas eene kiassieke herinnering, zooals op dat
ongelukkige oogenhlik toen hij een hevallig mythologizeerend droomgedichtje aldus besloot :
dan ging mijn ziel met melodieuzen zwier,
ale hoorde ik van D e m o d o ko 5 de her .

Poetiseher stemming dan R e d d in g i u s, wiens eenvoud some
al to alledaagsch schijnt, draagt B o e 1 e v an H e n sb r o e k door
levee en natuur henen . Men kept dozen dichter met zijn welgeoofende versificatie, zijn zachten verhaaltrant. Men west hoe gaarne
hij van zijne droomen spreekt ale ,,van blanks rozen, geurend zoete
roke" . De heiniaansohe romantiek van dozen zanger, die in zoover
aan He len e Sw a r th herinnert, dat hij zijn tranen beter vertolkt
dan zijnen lath, duet one in dozen bundel noch do naleve natuur-
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G r a a d t v a n Ro g g e n verwachten . Weemoedig - met ietwat
prScieuzen weemoed - zoekt B o e l e bovenal in de natuur ,,sternrning" .
Als hij de dennen hoort ruisehen dan is hat here

of in weelderigen lust
De takken tot elkaar van liefde fluistren,
De son heel d'aarde in den sluimer kurt,
keert in de lento zijne fuze wader, zij zegt tot hem .

Niet aIDes, neon,
prang ik u wear . Ben refine bloom verdween,
Tog onbedorven.
1k breng ii light en bloeserns ale wooer,
Maar voor die bloom Been glued, goon geuren nicer,
Die is gestorven .
Pit is rornantiek van hat zuiverste water . Maar die neiging om in
iedere one geeing eigen gemoedsstemming gereflecteerd to zion blijft
- tot gacing er bevrediging van den laser -- den dichter niet
zelden ook bij in de kerken en kdoosters zijner raison . Zelfs bj

het binnentreden van do catacomben denkt hij aan , .de catacomben
zijner ziel" en knielt near om in eon afzonderlijken cyclus eene
eigene Madonna to aanbidden . Ligt niet - zoo vragen vij under
't lezen - bier tusschen den gedachtenkring der Christenen in do
stilte dier gewelven hun loader Gods aanroepend met ernstig
gebed, en den droom des dichters die zijne nieuwe Madonna huldigt
met de ,,blanke cozen, hianke droomen" zijner poezie, cone kiove
to breed dan dat aithans de kunst van dezen dichter die zou vermogen to overbruggen? - Ons tenminste treft doze gezochte kunst
oneindig minder dan de natuurlijke droefheid waarmede do dichter
in hot roerend lied ,,Martinus" ons merle duet li,jden door zijne
vadersmart .
De bundels . die wj tot hiertoe bespraken, hebben al s van
zeif aan onze aankondiging eon oenigszins ernstigen toon gogeven .
Pat hot zoo niet behoeft to blijven tot hot eind, daarvoor heeft do
Hoer W . van We i do, tegen zijne bedoeling in, gczorgd . Want
doze ,,stille geluiden" hebben eon allormerkwaardigste gave om u
vroolijk to steminen . Hetzij v a n W o I do vermetol uitroept :

,,Ik wensch eon vormensohoone maagd to ininnen,
hotzij hij u welmeenond op don schoudor tikt on u waarschuwt :

„De Dood zweeft nader dan gij denkt, mijn waarde"
hotzij hij bolangstollend aan do bloom vraagt :

„Rote, rose, waarom weent gij ?"

- 490
of familiaar tot de zee zegt :
,,Troostende zee! 1k bon ale gij !"

onmogelijk is hot u om ernstig to blijven .

Vleit hij zijn liefste :

Vlei je, blonde, neer op 't moo !
Weld je blauwo oogen!
Die ale blauwe bloemen twee,
Rusten op bet hemelmeer .

dan ziet gij niet anders dan 't verbaasde gezichtje der blonde met
die ver afgedwaalde oogen ; en hoort ge hem ernstig verkiaren :
Er is een beimlijk lets
Dat hart tot harte bindt,
Eon Alles en een Niets
Dat buiten one zijn brandpunt vindt,

dan krijgt gij schik om u zeif, die dat tot heden toe niet hadt
geweten . Kunt gij dan anders dan den dichter danken, die zoo
wijs en toch weer zoo dartel kan zijn, en daarbij u zoo maeterlinks kan doen rillen :
Daar kiept een deur!
Daar kiept do Dood!
,,Laat mij in !" ,,laat mij in !"
Klept-kiapt do deur
Klept-klapt do Dood!
Ramm'lend do Dood!
,,Laat mij in !" ,,laat mij in !"
Kracbt'ger do dour!
Klepp'rend do Dood!
Knok-kiept do Dood!
,,Gedenk dozen dag!"
1k sloot toen do dour!
Toen ging ook do Dood!
Maar, woes stub, 0 stil!
,,En godenk dozen dag !"

Wie na doze proeven niet erkent dat de Heer v a n W e i d e alle
aanleiding beeft om nit to roepen :
Ha! 'k Mm do poezie en hare Muze,"

die koope zeif zijnen bundel -- en leze dien.

K. K.

491
Gee r t r u i d a Oar else n, Noordhollandsche vertellingen .
Rotterdam, W . L . B r u s s e, 1903 .
Wie hat eenvoudige Noordhollandsche boerenvolkje met zijn
eigenaardige Westfriesehe leukheid, zijn eigenaardige boerenslimheid,
zijn plompheid, zijn gehechtheid aan zijn boomlooze, aehter hooge
dijken voor hat water beschermde, onafzienbare vlakten en vlakke
eilanden kept, zal daze eenvoudige, licht novellistiseh getinte sehetsen
met veal genoegen lezen. Do schrijfster kept de terughoudende
boerenkarakters, de voortreffelijke ,,keezers" dier streak, den boerentrots, de boerenkleeding, do boerentaal beter den iemand en weet
otis belangstelling in to boezemen voor dat in den regal weinig
potisch geachte deal van otis vaderland, walk deal wet verdient gekend
to worden in zijn eenigszins ruwen landelijken aard . B e e t s zou
daze vertellingen met vreugde hebben begroet als een aanvulling
van wet hij over de onmiddellijke omgeving van Alkmaar had
gegeven . Schagen en Wieringerwaard, hat Koegras en hat Niouwediep, een enkele meal Wioringen zoif vormen hat tooneel, waarop
een en antler wordt getoond : do bedriegelijke boar van Kleiwijk ;
de dochtor van den sluiswachter met hear liefde voor den heerlijken
,,waterkant" en hare begeerte near hooger ontwikkoling ; boeren
tegenover Schager burgers en Nieuwedieper zeelui * de laatsten en
hun teal niot heel gelukkig zelfs oppervlakkig geteekend, wet doordat
de schrijfster ze minder goad kept ; de naleve gesehiedenis van
do twee trouwringen der boerenweduwe ; die van de near wet
breeder horizon hakende Ma a r tj e B ot, die to Amsterdam gaat
dienen ; van de mooie S ij tj e, de arbeidersdoehter, die den vermogenden boerenzoon versmaadt voor den elleman
gezonde
degelijke kost, zonder sentimenteele bijmengsels of romantische
versiering, goad gezien en zuiver geteekend .
P. J. B.
Mr . J. G. Gleichman, Mr. F . A . van Hall als
minister. Amsterdam . V a n K a m p0 n e n Z o on, 1904 .
Wat men ook tegen V an H all moge hebben, hot staat vast, dat
hij met Hogendorp, Thorbecke, Groan, Heemskerk, one
van levenden to zwijgen, tot onze aerate staatslieden in de 19d eeuw
mag gerekend worden . Do hear G 1 oi c hm a n, die hem gekond,
onder hem gewerkt heeft en zijn papieren heeft mogen gebruiken, zal
voldoening hebben van doze ,,mededeelingen en herinneringen",
bostemd om V a n H a 11 voorgoed de pleats aan to wijzen, die hij
in onze gesehiedenis zal innomen . Van Hall's ,,gematigd liberate" gozindheid, reeds in 1831 gebleken in eon anonieme memorie over den
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toestand des lands en radend tot ,,het aannemen van eenen hoogst
liberalen en milden geest" van regeering, bracht hem in betrekking
tot Wi lie m II : in 1842 ward hij minister van justitie . V an Hall's
groote daad, de leeningwet, neemt natuurlijk een belangrijke plants
in het verhaai in ; zjn talent als administrateur, als regeerder
komt vooral in die jaren schitterend uit en zijn verhaai van de
omstandigheden, die tot ziju aftreden leidden, reehtvaardigt dat
aftreden ten voile, walks hezwaren tegen zijne houding ook destijds
en later zijn ingebracht . Zijn eerlijke trouw aan de ook met zijne
medewerking tot stand gekomen Grondwet van 1848 mag voortaan
ook niet meer worden betwijfeid . Evenzeer zal men zijne dikwijls
ongunstig beoordeeide houding in de zaak der Aprilbeweging niet
meer molten verdenken en terecht noemt de beer G 1 e i c h m a n de
door Van Hall gevonden oplossiug der daardooi ontstane kwestien
,,de meest gewenschte en apses tout de meest praktische" . Zijn
groot talent als regeeringsman echter kwarn, meer dan in de inters
van bet verder met kleinere kwestien opgevulde tweeds, in zijn derde
ministerie uit, toen hij de belangrijke spoorwegzaak tot een gewenscht einde bracht. Maar de ,,minister der minderheid" bleef
dit langer dan voor zijn naam, dan voor de zaak des lands wenscheiijk
was, minder - zooals men wel heeft gezegd - nit gehechtheid aan
bet gezag dan uit lust om nog made to doers in bet politieke schaakspel, om to toonen, dat hij nog de oude was . Ret ministerie vial tensloite uiteen . Van Hall leefde nog vijfjaren ambteloos, studeerend
en werkend, zijn ,,eigenhandige aanteekeningen" verzamelend,
waaruit de hear G 1 e i e h m a n biijkbaar de quintessence haalde en
in ieder geval belangrijke en uitvoerige uittreksels gaf . Dit boek,
vroeger artikelsgewijze in De Gids verschenen, moge ook anderen
opwekken om de staatkundige memoires van staatslieden uit de
vorige eeuw openbaar to maken. Wij hebben daarvan nog veal to
weinig, tot schade van de kennis onzer geschiedenis in die jaren,
die toch voor onze inwendige ontwikkeling zoo belangrijke dingen
hebben zien gebeuren en zoo merkwaardige personen hebben zien
optreden.
P . J. B.
J . d e M cc s t e r . Louise van Breedevoort. Roman in
vies boeken . Bussum, C . A . J. van D i sli o cc k . 1903 .
Een roman, die zich heel prettig last lawn . Ret verhaal is
zoo vlot verteld en de menschen staan als zoo weinig samengestelde
typen voor ons, dat dit boek tot aangename ontspanningslectuur
kan worden gerekend . Men i al heel spoedig thuis in de familie
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zoo wonderlijke wijze zijn ooms en tantes meedeeling doet van zijn
verloving met bet Duitsehe concert-zangeresje . Straks, als na
troebele dagen in bet huwelijksleven L o u is e geboren wordt en
de moeder sterft, vragen we ons of wat er met zoo'n wader van
de half-wees moet terechtkomen . Dat vertellen ons de drie laatste
boeken . Ook daarin gnat bet noch hoog nosh diep, maar bet verhaal boeit en de levendige beschrijvingen der personen, net wie
L o u I s e in aanraking komt (freule R e m, 0 a m iii e, de oude
beer S c h i el a n d) houden ons bezig meer dan de vraag wet bet
eind van L o u i s e ' s geschiedenis zal zijn. Dat zij neef G u u s
bedanken zal, dat zij neef H an ongetroost zal laten gears, wij
voorzien bet en dat zij in Kr u I t, den self-made schilder hear
ideaal zal vinden, bet verrast ons niet . Dat dit beer hear liefde
niet waard is, verbaast ons minder dan de meiodramatische oplossing, die ears bet slot gegeven wordt : Lo u is e chenkt - al s in
de oude draken een bears vol goad - ecu ton kapitaai aan bet
kindermeisje, waarmee K r u it, hear verloofde van enkele dagen,
geleefd heeft en die hij voor de rijke freule in den steek gelaten
heeft, omdat hij al s artiest voor de voile ontplooiing van zijn gaven
vrij van geldzorgen moest zijn .
Wij hooren niet hoe Kr u it gedacht heeft over de edele dead
van zijn gemankeerde vrouw . Zal hij werkelijk zoo'n ploert zijn,
dat hij, bet kindermeisje trouwend, zich door hear onderhouden
last van bet geld, dat de nobel-denkende freule hear voor dat
doel heeft gegeven? De man is er toe in staat, maar dan verdiende hij ook L o u i s e' s sympathie niet, ook niet als artiest .
Maar dat slot is . . . . bet slot ; al wet daaraan voorafgaat is,
vluchtig geschetst, doorgaans wel zoo prettig om to lezen en bet
tikje sentiment blijft zoo vrij van sentimentaliteit, dat ge u graag
over dat laatste hoofdstuk heenzet . L o u is e - zoo vleit zich de
lezer - zal door de ervaring met Kr u I t toch ook wel wet wijzer
geworden zijn en misschien nog wel een braven man vinden,
zooals bet brave kind verdient .
H. S.
Marie Marx-Koning. Van een schooners dag. Bussum, 0 . A. J. van Di shoe c k. 1903 .
Er is in dezen bundel een sterke zucht near bet wage, fijne,
etherische, nauw-tastbare en nauw-zegbare, near bet subtiele, dat
alleen verstaan ken worden door wie de symboliek begrijpt,
waarin bet zich halt . En nu moet toch wel voor velen, voor zeer
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zullen zij raden wie de vrouw is wier lijf reel in lijnen van tylozen
en van wie verder gezegd wordt : ,,licht-lila was haar' waad, waarop
haar haren lagers zon-blond als blonde zij . Haar oogen blauwe
zeeen leeen open bleek van wee ; en haar handers, malve-blank,
gebaarden als schaduwen van zacht in wind bewogene bloemen ;
en haar woorden ginger vlijm-fijm als hooge violen-tonen . . . . " En
ook ,,De God van bet kind", schoon zeker cenvoudiger en doorzichtiger van bedoeling, zal velen den indruk geven dat bier wel
een diepe gedachte verscholen is in bet kleed van bet sprookje,
maar of zij die gedachte zullen vatten is een andere vraag . Zal
ook van „Pries Ideio", bet tooneelspel, dat een allegorische spioke is,
de sleutel niet velen ontgaan? Zullen zij in de namen der handelende personen : Ideio, Momo, Femma, Sagillus, Antropa,
F ii a I a, K r a t a eenige aanwij zing vinden voor bet recht begrip
van wat de schrijfster met haar allegoric to verstaan wilds geven?
En wat zullen zij makers van dat ,,Gevoelspel in Beelden en
Woorden" getiteld ,,Van de Vreeze", waarin ,,medespelen" : de
man, de vrouw in 't zwart, de vrouw in 't wit, een stem, twee
vogelgeluiden, een kiok . . . .? Wat echter niet wegneemt, neen,
eerder oorzaak juist zal zijn dat zeer velen met ophef van deze
raadselachtige voorstellingen zullen gewagen, bewerend dat bet
bier meer op gevoelen dan op begrijpen aankomt en de schoonheid
dan ook dieper voelend naarmate zij den zin der beelden minder
begrijpen. Omne ignoturn pro mirifico .
Maar duidelijk en klaar is de zin van bet verhaal, waarnaar
de bundel genoemd is ,,Van een Schooners dag" waarin ors in
diehterlijk proza verteld wordt hoe de jonge morgen (als een heel
jeugdig meisje gedacht) haakt naar den middag, die zeif weer
begeerig uitziet naar den avond, die zucht wiji zij den nacht niet
winner kan, want de nacht mint bet kind, de morgen . . . .
typeering van Morgen, Middag, Avond, Nacht is zoo voortreffelijk,
de overgangen zijn zoo goed gesohilderd, de poetiseering der
natuurverschijnselen schijnt zoo ongekunsteld, dat men zeker de
schrijfster vragen mag meer to geven van dit, van deze dichterlijke beschrijvingen der eenvoudige, aardsche, alien menschen
bekende dingen, liever dan to gaan zweven in de ijie woiken der
vage, wijsgeerige Allegoric .
H. S.
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Graal . Rotterdam . J o h a n Pieterse .
Een ,,niwe socialistise Evoluutsi-Teori", de ,,Oerkommune",
de ,,wagnerjaanse" stiji, H e i n e, de Hebrejers, de ,,kerkelike, politike
en economise Graatsi Gods", ,depauslikon epiuto-krasegnd
.i . willekeur", ,,deugd en ondeugd produkten als
petroleum en kaoetsjoek", Wagners's ,,christelik socialisme in
muzikale vorin", Zola, Darwin, Hegel, Ibsen, Toistol,
over dat alles reeds wordt gesproken in de
Sp in o z a, G o e t h e
9 eerste heel kleine bladzijdjes der 44, die de inleiding vormen
tot 16 sonnetten . Later volgt in die inleiding nog zoo een en
under over de Barbarossa-legends, over de ,,Rozakruisers van de
franse School", over den cyolus, dien de dichter ,,sreef" (sic !),
over ,,profetise viii", over den Messias-Imper .tor en zijn ApostelMaarschalken, ,,Histories Materjalisme", hat smousendom, Ahasveer, Lohengrin als Wagner's Socialisme, Elsa als hat Pioletariaat, over den artiest ,,di nit de Eind-Eewse mystiek in de EindErise periods naar de klaarheid der Niwe Era streeft", over L e ssing, de Taurah, de Ka'ba, hat SintoIsme, hat Chysanten-Rijk, de
Kruistochten, de ontwikkeling van de Zee-Scheepvaart, de Hervorming, de afschaffing van de tollen tijdens de Prance Revoluutsi,
de Expanzi-Politiek, de bul van Urbanus IV, de uitvinding der
kompasnaald en der drukpers, de Expanzi-kunst, het Dreyfusproces, een Messiaans Keurkeizerrijk van de Vereenigde Staten
der Aarde, 1' Affairs en hat Wagnerisme
En daarop volgen dan de 16 Sonnetten met aauteekeH. S.
xiingen
M a u r i t s Wagenvoort . De Christenen . Rabbi Paulus
in Pilippi, 2 din. Amsterdam . H. J . W . Be c h t 1903 .
Een buitengewoon dierbaar bock voor hen die geen aanvechtingen meer krijgen om tar kerk to gaan of den bijbel to lezen,
maar daarom hat Christendom nog wel ecu belangrijk verschijnsei
vinden . Want dit bock maakt hat zoo recht duideiijk hoe de
mensehen er toe kwamen om Christenen to worden - Pauius door
overspannen genialiteit en reislust, vrouwen door teleurgesteide
liefde, siaven uit vrijheidszucht, enz . enz . - maar ook, hoe ecu
wijsgeer als Olympas zich er buiten hield . En dat niet uit ongodsdienstigheid, o neen verre van then! Olympas is de vroomste .
Hij heeft Jezus-zeif gehoord en most Paulus de Ber grade made
deelen, waarvan daze nooit had vernomen . Hij ook begrijpt Jezus
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Plato en Socrates . En weten, wel Olympas west alles, zelfs dat
waarover de Keizer van Duitschland zich nog in 1902 verbaasde,
ni . ,,dat jelui Jehovah van Babyloonchen oorsprong is ." (II, 86) .
En wat ten slotte voor bovengenoemden zoo recht aangenaam zal
zijn, is dat dit boek zoo farm breekt met oude sleur en onnoodige
deftigheid, en dus kaim spreekt van „bans Kiemens, de bisschop"
en ,,Je naam words geheiligd . . . . want in Jou is bet koninkrijk.
Amin ." Waarom zouden wij ook dat stijve ,,TJw" en ,,Gij" behouden?
Waarom moeten wij Hollanders flu altijd harkeriger doen dan
anderen, dan Engelschen, Franschen en Duitschers zelfs!
Nu kan ik helaas niet antlers zeggen, dan dat ik dit boek
zeldzaam vlerkachtig vind . Vooreerst is bet v an. de doorzichtigste
makelij, en wel van daze : recipe : een goads dosis couleur locale ;
een extract] e van H en an' s werken, eindelijk een excerpt :] e uit hat
Nieuwe Testament en dit alles overvloedig aangelengd met courantenwijsheid - en le roman est fait! Verder is hat van de naIefste
ban-aliteit . Waar dat Nieuwe Testament vandaan komt, hoe die
Joden die in Jezus geloofden de wereld overwonnen, en dergelijke
vragen, - naar walker beantwoording nu reeds een eeuw net de
scherpzinnigste geleerdheid is gezocht, zonder tot helderheid of
eenstemmigheid to kunnen komen - dit bock beantwoordt ze u
vliegensvlug . Want Olympas - in 't voorbijgaan gezegd : heelemaal geen platonische philosoof, maar de spreekbuis van den beer
Wage n v 00 r t - Olympas west alles . En eindelijk is de taal
van dit bock nu sans van de kwaadaardigste moppigheid en dan
de onvervalschte coiffeurstiji . By. : ,,de manners listig, de vrouwen
lustig, de kinderen lastig, keek de sluwe ondeugendheid alien uit
de oogen, wanneer zij door de straten der stall gingen . Dan .
hidden de ruiters hunne loess paarden in bet oog, ja zelfs zei men,
dat de gebochelden zich met den rug tegen een muur plaatsten
uit vrees dat bun panel van goad luk, waarop zij bet oog niet
konden houden, bun zou worden weggekaapt" (bi . 2) . ,,Om de
stills heesterdonkerten stond een licht-doortrokken duisternis van
hoog-nachtmysterie, doorfonkeld van straalschietenae sterren" (bl .
124) .
En 't grappigste is dat een, overigens zeer begrijpelijke, drukfout de baste kritiek geeft. Want als Olympas zijn afstraffende
reds houdt tegen Paulus' leer en ascetisme, breekt hij zijn reds
telkens of met den mooien, Griekschen groet Chairs (-- verblijd u),
gericht tot de voorbijgangers . Maar bij ongeluk staat er in piaats
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teekent niets. Zoodat de lezer, na Olympas' wijsheid telkens op
dat vreemde tusschenwerpsel stootende, onwillekeurig lacht : beteekent niets! 't ziet er wel geleerd en exotisch uit, maar 't is toch
geen van beide. Wat is het dan? Ja - 't is Xaire, meer is er
niet van to zeggen .
G. F . H .
Jonkvr. A . van Schmidt auf Altenstadt . Van hat
land van de Rijzende Zon . Met 83 illustratien . 's-Gravenhage. W . P . van S t o c k u m en Zoon . 1903 .
Als ooit een boek hat faveurtje heeft gehad precise op tijd to
komen, dan zeker dit reisverhaal . Want, terwiji de couranten
spreken van een oorlog tusschen Rusland en Japan, en wij one
afvragen of hat ale ,,groote mogendheid" zoo piepjonge Japan 't wel
ken opnemen tegen dien grooten, grijzen kolos, komt dit boek met
zijn vale kiekjes one inlichten . Daarbij wil one oud-hollandsche
hart gaarne nog sans hooren, of ze zich in Japan nog den tijd
herinneren dat op Decima onze viag woei, en hoe dankbaar ook
voor 't geen reeds Siebold, E . Heldring, H . S . M, van
Wickevoort Orommelin en E . Nij land one op dit terrain
gaven, bevredigd was onze weetlust niet 1) . Dit boek echter brengt
one heel wet vender . Want de schrijfster heeft zee maanden in
„hat land van chrysanten en kersenbloesem, de sprookjestuin van
hat Oosten" gereisd en al dien tijd met nauwgezetheid geschiedenis,
godsdienst, zeden en gewoonten bestudeerd en nu dit alles weergegeven in de 18 hoofdstukken van hear bock . Met enkele er van
Ic noemen ale : Yokohama en Tokio, Opening van hat parlernent,
Godsdienst, De Japansche Vrouw, fapansehe Kunst, Ilet Kersenbloernen
(voor kersenbloesem?) feast bj den Mikado karakteriseer ik dit bock
misschien hat bests, want hieruit blijkt dat hat one een veelzijdigen
en onpartijdigen indruk wil geven van dit wader ontwaakte yolk .
Wat mij persoonlijk trof, was dat onze naarn ,,Oranda" er nog een
goeden klank heeft ; dat de Japanners ongerneen beleefd en buitengewoon onbetrouwbaar, hun vrouwen en dienstboden daarentegen
vriendelijk en voortreffelijk zijn, dat Japan een paradijs voor kinderen
is maar niet voor reizigers, trots zijn electrisch-verlichte treinen met
eetwagens, en dat de zending wegens hear succes hier een van
hear gevaarlijkste terreinen vindt - dat doet er eigenlijk niets
toe, want een antler zal jets geheel antlers eigenaardig vinden . Nu
1) Binds ik dit sohreef is de oorlog, rnitsgaders een stroom van nieuwe
literatuur over Japan begonnen .
O .E.1V3
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do kritiek hier niet kan controleeren, heeft ze sleehts dankbaar aan
to nemen en to bewonderen .
G. F . H .
Een jaar aan boord H . M. Siboga, door Mevrouw A .
W e b e r - v an Bo s s e . Boekhandel en drukkerij voorheen
Leiden . E . J . Brill . 1904 .
Wie met een enkel woord zijne meaning over hat werk van
Mevrouw W e b e r wil uiten, kan, gelooven wij, niet beter doen
dan eenvoudig to zeggen ; hot is een sympathiek book . Sympathiek
is hat door den vorm : frisch, gezellig, nooit vervelend ; sympathiek
vooral ook door den inhoud . Wie hat least, moat wel komen onder
den indruk : wat is onze Oost toch een mooi geheel, - moot wel
begrijpen dat die Oost de belangstelling verdient van ieder Nederlander .
„India is voor den Nederlander over hat algemeen een al to
vreemd land ; op onze soholen wordt van Nederlandseh-India weinig
meer gesproken dan van de rest der vreemde wereiddeelen, daar
is nog to zeer eene algomeene miskenning van do belangrijkheid
van dit wondere gebied", - zoo ongeveer klaagde dezer dagen
nog eon deskundige 1) in eene aankondiging van Au g ii st a d e
W it's De Godin die waclit, en hij meende dat onderwijs en kunst,
vooral litoraire kunst, in eon en ander verbetering zouden kunnen
brengen . Wij weten niet, of hij hat book van Mevrouw W eb e r,
ongokunsteld gesehreven ale hat is, zou rangschikken onder do letterkundige kunstgewroohten ; maar wij zijn wel overtuigd, dat hij hat
met one eens is ale wij zeggen : dat book, good geIllustreerd, is
ook to tellers onder die, welke gelezon moeten worden door al wie
jets voelt voor one eilandenrijk .
Van 7 Maart 1899 tot 26 Maart 1900 heeft do Siboga in hot
oostelijk deal van onzen archipel rondgezworvon, ten behoove der
diepzee-onclerzookingen van Prof. M ax W o he r . Tweemalen ging
hot stoomsehip in dien tijd gedurende cone kleine maand naar
Soerabaja om to dokken ; doze periodes brachten do reizigers
achtervolgend to Makassar on to Saleijer door, - inaar do overigo
tiers maanden was men, al word meermalen cone strandplaats aangedaan, voortdurond op zee . Mevrouw W eb o r was daarbij eon
,,workend lid" der wetenschappelijko expeditie .
Wij hadden, al lezende, eon aantal bladzijden opgeteekend
waarop wij ineondon in bet bijzonder do aandacht to moeten vestigen .
Maar na hot geheele work to hobbon gelezen, zion wij daarvan
1)

Dr . K . B r o e r Sm a in

Dc Locomotief

van 17 December 1903 .
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of ; onze aankondiging zou veal to nitvoerig worden, en wij gelooven nu dat hat beter is, hear to besluiten met dezen goeden
raad : lees dit boek, niemand zal zich den daaraan besteden tijd
bekiagen.
E. B. K.
Studies in volkskracht, onder redactie van L . S i m on s .
Eerste aerie I . ,,Tot inleiding" . ,,De toekomstwaarde van
onze jongste maatschappelijke woelingen", door L S I m on s .
II . ,,De leer van Maithus, voor Nederland toegelicht" door
Dr . G . W . B r u I n s m a . III. ,,Ons kazerneleger als opvoedings- en gezondheidsinstituut" door Q . Nc . Haarlem, de
E r v e n F . Bohn . 1903 en 1904 .
Ziehier een - zij hat in eenigszins ongewonen vorm - nieuw
tijdschrift, gewijd aan socials belangen .
De drie stukken, die thans voor ons liggen, hebben deze groote
waarde, dat zij den lezer tot nadenken opwekken, tot instemming
of tegenspraak uitlokken, maar zeker niet doodgezwegen behooren
to worden .
Over hat aerate onderwerp, met de Aprilbeweging van 1903
in nauw verband staande, is al zooveel gezegd, dat wij er voor
hat oogenblik hat zwijgen toe kunnen doen .
Eenigszins antlers is hat met hat tweeds, de leer van Maithus .
Dr . B r u I n s m a komt dear tot wel eenzijdige besohouwingen!
Malthus voorzag, dat er ecu tijd zoude kunnen komen van overbevolking : de toeneming der bevolking zou speller gaan den die
der voedingsmiddelen, en hat menschdom zou dus verarmen . Hij
predikte daarom de leer van de moral restraint : trouw niet voordat
gij een gezin kunt onderhouden! Deze leer - wel to onderseheiden
van hat Neo-Malthusianisme, dat ook door Malthus bestreden ward,
- wordt in werkelijkheid in ons land toegepast door een belangrijk deal der bevolking .
Volgens M a 1 t h u s zou sane bevolking om de 25 jaren kunnen
verdubbelen, en daarmede zou de productie van voedingsmlddelen
Been gelijken fred kunnen houden .
Wordt dit flu weerlegd door de cijfers van bevolkingstoeneming
en van landbouwvooruitgang in ons land, gelijk Dr . B r u I n s m a
doet? Allerminst, want onze bevolking is van 1830 tot heden,
dus in omstreeks 70 jaar verdubbeld . Van 1830 tot 1870 was de
toeneming minder den een percent 's jeers, van 1870 tot nu lets
ineer (1 .2 a 1 .3 pOt), en wij willen wel toegeven dat deze vooruitgang, in verband net den vooruitgang van nijverheid en landbouw,
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Been groote zorg behoeft to barer . Maar al wat Dr. B r u in sin a
aanvoert is, dunkt ons, geen argument tegen, veeleer eene bevestiging van de leer van M a 1 t h u s . Wij hebben ons over de overbevolking nog niet ongerust to maker, omdat velar niet trouwen
voordat zij in staat zijn een gezin to onderhouden ; maar hat zou
een geluk ziju wanneer daze les nog meer algemeen, vooral order
de minstbedeelde standen, ward in acht genomen .
ilet derde stuk handelt over bet kazerneleger . Daarin wordt,
in vela opziohten, de vinger gelegd op de wood, die veroorzaakt
is door sleur en routine . Wij vinden, in hat hierbedoelde opstel,
versohullende denkbeelden terug die door deskundigen in De
Militaire Gids zijn geuit.
Dat b .v . menige kazerne uit hyginisch oogpunt veal to wenschen laat ; dat de ,,tucht", die daar onderhouden wordt, niet die
is welke in onzen ±ijd past en eene voor de tegenwoordige oorlogvoering zoo noodige zelfstandigheid kweekt ; dat miliciens slechts
zoolang order de wapenen behooren gehouden to worden als voor
militaire vorming noodig is ; dat dus alle daarmede niet in verband
staande werkzaamheden (oppassersdiensten b .v .) behooren to vervallen ; dat men luiheid en verveling kweekende diensten, zooals
die der schildwachten, tot een uiterst minimum moat terugbrengen . . .
walk deskundige kan dit tegenspreken zouden wij haast vragen,
wanneer wij niet bij ervaring moisten dat er nog vale deskundigen
zijn die er anders over denken .
Wig noemden hat anti- militair, als wij (in 1882) dagelijks to
Haarlem officiersdames in een panier zagen rondrijden, met een
huzaar in uniform als palfrenier . . . . inaar men noemde ens antimilitair, teen wij onze ergernis over dergelijke gebruiken uitten ;
de Minister van Oorlog meende, dat men den officieren en hunnen
dames dergelijke kleine voordeelen wel ken gunner
Dc richting door Q . No . aangewezen, is rinds lang ook de
orize ; dock wij gelooven dat hij veal verder gaat dan practisch
mogelijk is . Een deal van hat lager zal, meaner wij, nit vrijwilligers moeten bestaan ; men denke aan voldoende kadervorming, aan
de verpleging en oefening der cavalerie- en artillerie-paarden,
enz . enz . Die vrijwilligers zijn wel to krijgen, as men hen goad
betaalt en goad behandelt ; bij de spoorwegen, de politie enz . heeft
men tech ook geen gebrek aan personeel! Maar de militia zal de
groote meerderheid van hat lager blijven uitmaken, en als voor
daze hat kazerneleven grootendeels of geheel kan worden afgeschaft
(waartoe Q . No . den wag aanwijst) zal de verplichte diarist ? zonder
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drukkend worden.
Er zou over dit alles veel to zeggen zijn, maar wij zouden de
grenzen eener aankondiging overschrijden . Om deze reden vermelden wij ook slechts pro memorie de korte ,,aanteekeningen",
die betrekking hebben op versehillende ,,vragen van den dag", en
waarmede de afleveringen der Studies in Volkslcracht besloten worden.
E.B .K .
Ri a Gel m i . De Reis naar Hedonie . Amsterdam S . L .
van Looy . 4903 .
De groote massy thans verschijnende sociale rowans is wellicht
ears bewijs, dat bet oude Europa een tijdperk van hevige mutatie
is binuengetreden . 1k geloof dat de wereld er nets bij zou
hebben verloren, indien de vindingrijke sehrijver, die zich onder
den naam Ri a G e 1 m I verbergt, zijn toekomstdroomen had aohterwege gehouden . Twee jonge manners iaat hij schipbreuk iijden
en zoo in een wereiddeel aanlanden, dat, afgesioten van alle overige
rijken der aarde, door geestverwanten en aftammeiingen van den
onden Griek Ar is tip pus wordt bewoond . Ter kensehetsing van dit
verborgen hoekje der wereld han deze trek dienen, dat de rozen
er overvloedig zij ii, maar geen doornen hebben . Hat genot wordt
er heilig geacht en bet lichamelijk genot verre gesteld boven bet
geesteiijke. De knappe geneesheer van Hedonie, bij wien de
vreemdelingen een gastvrij onderkomen vinden en die van zijn
clienten, niet van patienten gewaagt, daar er bijna geen zieken
zijn en hij in de eerste plaais gymnastiekrneester is, vraagt op
hi . 270 : ,,Welk inteilectueel genot is to vergeiijken bij dat van de
iiefde? . . . Welke geesteiijke smart is heviger dan kiespijn?" Elders
op hi. 42 zegt hij : ,,Niemand schaamt zich bier over wat natuuriijk
is, en men is des to kuischer, omdat de preutschheid - en zeifs
de sehaamte - ons onbekend is ." Hat spreekt van zeif, dat de
vrije iiefde in Hedoni tot installing verheven is . Armoede heerseht
er niet, daar trapsgewijze bet erfrecht is afgesehaft en dus de
kansen voor aile kinderen, om door talent en naarstigheid in de
wereid vooruit to komen, gelijk staan . Hoeden draagt men er niet,
en om die reden zijn er ook geen kaalhoofdigen . Er wordt ons
verteld, dat alle mensehen in Hedonie gelukkig zijn . Smart kept
men er niet, of wil men er althans niet kennen : de lijken der
afgestorvenen worden in een nachteiijk uur in alie stilte op den
bodem der zee nedergelaten . Ret vuile werk wordt door negers,
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ran vertegenwoordigen en hot onrecht is geiijkheid van rechtstoestand to willen, waar eigensehappen en aanleg zoo ongeiijk
mogelijk zijn . In ieder opzioht is Hedonie een Eden . Toch was
hot voor de twee schipbreukeiingen een verlossing, toen de poorten
van dat Eden achter hen werden dicht geslagen . Nu, daar kan
ik in komen, hoewel er in de scherpe kritiek weike door R i a
H e 1 mi over onze Europeesche maatschappij geveid wordt, juiste
opmerkingen worden aangotroffen .
Een ding heeft de schrijver vergeten, dat men niet goluk
moot najagon, maar er naar streven hot waardig to zijn . Wie
geluk najaagt, komt bedrogen uit .
v. D . W.
Wilhelm B o iso he. Hot Menschonraadsel . Bewerkt
door D. D . B . Amsterdam . J . 0 . D a 1 meyer .
Pat wat hot best bij de omstandigheden past hot moest kans
heeft zijn levee verlongd to zion, is wat de Puitschers noemen eeno
Binsen-waarheid . Als een schip, aan boord waarvan oen haai en
een beroemd wijsgeer zich bevinden, op een rots to plotter stoot,
dan verdrinkt de denkor, terwijl de visch tot zijn natuurlijk element
wodeikeert. Men kan dan ook niet zeggen, dat hot axioma : ,,the
fittest survives" den vooruitgang in hot rijk der organismen vorklaart. Ook in dit opzicht is hot Darwinisme onbevredigend, dat
hot ontstaan van organon, welke eerst bij krachtige ontwikkeling
in den ievensstrijd de zege kunnen versohaffen, door do natuurlijke
teeltkeus niet verklaard wordt, daar doze onkel hot nuttige en niet
hot voorloopig nuttelooze handhaaft . Om die roden is hot lichtvaardig to beweren, dat door do leer van den beroemden Engelschman alie teleologie overtollig is geworden .
W i l h e l m B o iso he heeft hot begrepen . Hij acht hot niet
vernederend voor don mensch, dat doze uit do wergild der dieren
is voortgosproten . Steeds was in den samonhang van hot heolal
do geheele lagere viakte noodig, hoe ver wij haar ons ook in do
ruimte uitgestrekt willen denken, ais ook maar op eene piaats do
mensch als jets hoogers zich daar boven zou verheffen . Zijn stelling
is, dat do stoffelijke wergild or uitsiuitend op is aangelegd geestelijk
levers voort to brengen . ,,De mensch behoorde reeds tot do voorhistorisohe dagen . Eeuwen lang hop hij vermomd road in honderd
dierlijke gestalten . Allen ioopt ten laatste op do eon of andere
wijze op hem uit . Uij was ooroei en planotonmorgenrood, hij was

- O8 zon en star en melkweg en hemelviak . Als een reusachtige, demonisehe schaduw reikt hij door alle diepten van tijden, door alle
ruimten der wereld . In alles is mensch, menschenschaduw, menschentrap, mensehenkiem . E&i enkel kolossaal menschheids-embryo
is alles, wet voor den mensch was, de geheele schijnbaar buitenmenscheiijke natuur . Hij verzinkt daarin als in een reusachtigen
moederschoot, ais een reuzenei. De mensch breidt zich nit tot
natuur, verovert do natuur voor zich ." Natiiurlijk last zich doze
poetisohe wereidbeschouwing, daze moderne metaphysics niet wiskunstig bewijzen . Wij hebben hier met een opvatting to waken,
welke op zeer uitgebreide feitenkennis berust, dock waarbij de
ervaring wordt aangevuld met gissingen, welke zich empirisoh niet
rechtvaardigen laten .
Het is jammer, dat hot book van B o is c h e door den ongenoemden
vertaler in zoo siecht Hollandsch is overgebracht . Hoe weinig
hij berekend was voor zijne teak blijkt daaruit, dat hij niet eenmaal, maar hardnekkig, telkens op nieuw, a m p h io r u s schrijft,
wear natuurlijk a m ph io x u s wordt bedoeld . 1k zet hot iemand
in drieeen om den volgenden voizin to verstaan. ,,Prof. H u g o
d e v r I e s to Amsterdam, hoogleeraar in de Botanie, is een aanhanger van de ontwikkeiings- en teeltkeus-theorie, dock is tevens
van meaning, dat de strijd orn hot bestaan niet in den geest van
de oorspronkelijke Darwinistische school zekere passende maxima
van wettige individueele varieties bij de individuen tot sterke,
voortplantingsechte soorten zoude kunnen opteelen, maar dat hij
alleen onder zekere spontane, niet onder die variatiewetten vallende
veranderingen, de slechter adaptieve verwierp en zoodoende hot
bestendig van hot inneriijke uit, zelfstandig veranderende soortbeeld,
alleen regelde, wet betreft zijne doelmatigheid ." 1k was buiten
de mogeiijkheid do vertaling met hot oorspronkelijke to vergelijken ;
hot geschrift van B o 15 c h e, waarvan de Hear D . D . B . verzuimde
ons den Duitschen titel en hot jeer van verschijning mode to deeien,
kon ik ondanks bestelling niet machtig worden . Maar we kunnen
or verzekerd van zijn, dat B o is c h e, die als romanschrijver, beoefenaar van kunstgeschiedenis en natuurkundige in Duitschland
een goeden naam geniet, zich niet zoo zonderling heeft uitgedrukt
als do vertaling telkens doet gelooven . Eigenlijk vraagt men,
waarom dergelijke boeken in hot Hoiiandsch moeten worden overgebracht, dear ieder, die lust gevoelt ze to iezen, toch wel Duitsch
verstaat .
v . n . W.

* 5 04 C d. B u sk e n flu e t. Nalezing . Met een voorberieht van
G. Busker Huet . flaarlem . H. D . Tjeenk Wiilink
& Zn . 1903 .
In het formaat der litterctrische fantasies versohijnt deze nalezing
waarin de grage lezer de beide artikelen vindt die in Januari 1865
zooveel gerucht maakten en aanleiding gaven tot het uiteengaan
der Gidsredactie : Een avond aan 't ho f en de tweede karner en de
sictaisbegrooting van 1865 . Stukken die dus tot de gesehiedenis onzer
litteratuur behooren, maar wier innerlijke waarde, nu op een
afstand van bijna 30 jaren getoetst, waarlijk niet dat groote rumoer
reohtvaardigt . Verder bevat het bundeltje hoofdartikelen uit de
Javabode en het Algenzeen Dagblad van Nederlandsch Indie en Indische
brieven waarvan in P o t g i e t e r' s correspondentie sprake is .
1. S .
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Eene Idylle op Capri
DOOR

C . M . VISSERINQ .

,,Heeft u bet bedelaarspaleis werkelijk zelf gezien ?"
vroeg Elizabeth von Offenbergh aan Rudolf
R a ii g ho f e r, hear overbuurman aan de table d'h~te, in
bet Hotel Pagaiio op Capri .
,,Waarlijk, freule," antwoordde R a n g h o fe r lachend ;
? ,bet huffs is een paleis, en de man die er in woont, is een
bedelaar ; ik heb het werkelijk zeif gezien, de oude man
woont er met een aap."
De ongeloovige uitdrukking was nit de groote heldere
blauwe oogen verdwenen .
,,Waarom ook niet !" riep de freule nu geheel overtuigd. ,,Een bedelaar met een aap in een paleis, dat behoort apes bij dit sprookjeseiland . Maar hoe heeft u bet
huffs gevonden ?"
,,Heel eenvoudig ; ik was de rots boven de Faraglioni
opgeklommen om de zon to zien ondergaan, en hoorde een
stem boven mij, die mij toeriep nog hooger to komen ;
boven op de rotspunt vond ik den ouden bedelaar, die
zich bier overal als model aanbiedt ; hij stored in. de portiek
van een klein wit stuken paleisje, en wide dat dit ziju
huffs was ; dat hij bet van zijn schoonzoon, een rijken Engelschen Lord, die zes jaar geleden met zijn beeldschoone
O .E.1V4
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dochter was getrouwd, had gekregen, maar dat hij bet
verkoopen wilde, omdat hij weer aan de piccola marina
order de visschers wilde gaan woven ; hij hood m .ij bet
huffs aan voor zes duizend Liren ."
,,Is u voor dit aanbod gezwicht P"
„De verleiding was groot, freule ; de oude man bracht
mij door eenige kamers near het dak, wear een wonder
mooi uitzicht was op zee ; bet was juist bet oogenblik van
zonsondergang ; de zee was als een nachtsprookje, met purperen golven en verre violette strepen van licht ; en achter
ors over den breeder rug van den Monte San Michele, verrees de maan, straalloos, zilverwit .
Het j onge meisje luisterde aandachtig. In de enkele
dagen dat zij hear overbuurman had ontmoet, had deze
een indruk op hear gemaakt ; hij was belangwekkend, en
zij had jets gevoeld van vereering of van bewondering, zij
zeif zou er moeilijk een naam voor hebben kunnen vinden .
B a n g h o f e r was, van zijn kant, niet minder order
een sterke bekoring gekomen van de aristocratische, en
toch zoo natuurlijk eenvoudige persoonlijkheid van zijn
overbuurmeisje aan tafel .
De freule v on 0 f f e n berg h kwam nit bet Noorden
van Finland en reisde met hear grootmoeder, de gravin
v o n 0 f f e n b e r g h en hear oudtante, een baroness won
B e d a n, door Italie ; zij zouden tot bet voorjaar in Sorrente blijven en waxen voor afwisseling een week near
Capri overgekomen .
B a n g h o fe r had reeds een maand op bet eiland doorgebracht, om to herstellen van een ziekte, die hij to Rome
had opgedaan, wear hij den winter, voor studien aan bet
archeologisch Instituut, doorbracht . Hij woonde to Weenen
met zijne moeder, en gaf zijn levee voor een groot deel
aan de wetenschap . I3.et overviel hem bier telkens als jets
vreemds, hoe vex zijn eigen levee in deze dagen van hem
of stood ; sours kwam bet hem voor of bet geheel weg
zonk, en wet hij bier doormaakte, toch eigenlijk veel meer
leven was, den dat andere . Deze gedachte vervulde hem
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ook flu weer, nu hij zich bijna uitsluitend bezig hield, met
zijne bekoorlijke overbuurvrouw.
,,Patch! dear gaan de bloemen van den professor !"
kionk met een snort van leedvermaak een kwajongensachtige stem over de tafel .
„'ante C 1 e m e n t i n a kon het niet helpers, de vacs
was topzwaar !" riep de freule verontschuldigend .
, .De bloemen liggen nu mooier, den iemand van ons
ze had kunnen schikken," troostte B a n g h o fe r .
De baronesse v o n R d a n, een klein gedrochtelijk
persoontj e, met een verfrommeld perkamen tachtig gezichtje,
had bij het overreiken van het menu, de vaas met bloemen
omgestooteri, die stood tusschen hear en H ii ts c h I e r, een
IDuitsch student, een jongen man met een ziekelijk onaangenaam voorkomen,. die met ziju zuster, het mooie bakvischje, dat mast hem aan tafel zat, voor zijn gezondheid
den winter in Italic doorbracht ; hij noemde B an g ho fe r
,,den professor", en onderscheidde zich door een onaangenaam humeur, en een kregeligen omgang .
Naast H ii ts c h l e r zaten twee Zwitsersche dames,
waarvan de oudste een kasteeltje boven Chur bewoonde,
en de jongste, een nog heel jong meisje, met een scherpzinnig hoofdje met kort geknipt hear, philosophic to Zurich
studeerde ; links van de oude gravin von 0 f f e n b e r g h,
een strenge statige dame, zaten twee Boheemsche ingenieurs en een Pool, die elkaar op rein hadden ontmoet ; en
mast den Pool aan de punt der tafel, een opvallend mooie
coquette vrouw met hear echtgenoot, de heer en mevrouw
Wo u t e r m a n s uit Limburg, sedert jaren . gedurende de
wintermaanden stamgasten bij P a g a n o .
Dit gezelschap, dat driemaal daags aan den maaltijd
in P a g a n o' s eetzaal vereenigd wend, had zich order
de tachtig vreemdelingen in het groote hotel, mower bij
elkaar aangesloten . Met nitzondering van de oude Fin sche
dames, en de zeer welgedane mevrouw Wo u t e r m a us,
een echte Rubensgestalte, maakten zij semen tochten over
het eiland, waarbij de heer Wont e r m an s gids was .
,,Kiender seid ie oale doe P" riep hij als er een plan gemaakt

was ; ieder kon bet Limburgsche zinnetje verstaan, uitgezonderd de Pool, die het van buiten had geleerd ; en negenvoudig kionk het antwoord, wanneer ieder op bet appei
aanwezig was : ,,Joy" .
Zij hadden to zamen de wonderen van Capri genoten ;
zj hadden om bet eiland been geroeid en de grotten bezocht ; de Grotty Bian ca, met de stijfstaande koralentakken
en de starre zeeanemonen in witstralend licht ; de Grotty
Verde waar de zeespinnen en zeesterren, en de zilvergeschubde vischjes en zachtkleurige zeebloemen leefden in
glanzen van smaragd ; de Grotty Azzurra, met de tooverachtige kaatsingen van blauwstralend onderaardsch licht ;
zij waren daar om twaalf uur geweest, op bet oogenblik,
dat de boot van Napels aankomt, en naar bet bootsvolk
der kleine visschersschuiten, touwen van bet dek der stoomboot worden geworpen, en geheel de kleine vloot, meedanst
en dobbert, in bet zog der stoomboot naar de haven van
Capri. Zij waren aan de piccola marina geweest, bet schilderachtigste hoekje van bet eiland, met een wonderlijk
klein strand, bet eenige dat op Capri to vinden is, waar
de mooie bruine visscherskinderen zich komen baden, en
naakt blijven spelen, om zeepaardjes en zeesterren to zoeken ;
en dien morgen hadden zij alien bloemen gezocht op den
Monte Solaro, den hoogsten top van bet eiland, die moeilijk
over geroll to bereiken was geweest, maar waar zij een
uitzicht hadden gehad, alsof de wereld aan bun voeten lag ;
waar zij bet vaste land hadden gezien ver over de zee, met
Napels, en den Vesuvius, als den berg op een prentje, er
naast ; waar zij de kustrotsen en de goiven van Amalfi en
Salerno konden onderscheiden, en heel ver, als bleeke
droomgevaarten, de bergen van Calabrie ; en aan bun voet
lag Capri, de wijngaarden en olijventerrassen, bezaaid met
witte huizen, en Caprile glooiend naar bet rotsplateau van
Anacapri, en wijd om bet eiland been de zee, naar bet
Westen, in de richting der Afrikaausche kust, niet uit
to zien .
Zij hadden massa's bloemen meegebracht . Ret is de
gewoonte bij P a g an o, dat ieder zijn eigen tafelhoek ver-

siert, en de tafel seheen dien middag ais voor een feast
getooid . Voor de TI ti t s c hi e r s en de Zwitsersche dames
stonden kleurige kannen van grof aardewerk vol veidbioemen ;
de Pool had een reuzenbouquet voor mevrouw Wo u t e rm a n s meegebracht, omdat zij dien morgen can bet ontbijt
voor bet eerst zijn naam ,,B e n dj i k i e e w i t z", goad had
uitgesproken ; tusschen R a n g h o fe r en de oude barones
lag de omgevallen vacs met den bloemenschat, dien hij en
de freule v o n 0 f f e it b e r g h voor de oude dames hadden
geplukt, en waaraan tante Cl e m e n t in a, met beverige
hand, flog voortdurend trachtte iets terecht to leggen .
,,Ik heb nooit een tafelversiering gezien zooals bier,"
riep El is a b e t h om de aandacht of to leiden ; „bet is een
lange nj van bloemen en zonnestralen ."
,,En den zooveel mooie vrouwen om de tafel been,
freule !" niep de Pool, bet glas voor mevrouw Wo u t e rmans opheffend .
,,Een tweede eetzaal als van P a g a n o, met zooveel
geestige muurschuldeningen, bestaat er niet," meende H a n g h o fe r . ,,Ziet u eens freule, naar dien heiligen Sylvester
achter u, met den besneeuwden kap op bet eerwaardige
hoofd, omringd van een kring van dansende amors ; dat is
ten minste geen sentimenteele oudej aarsavondheninnering ."
,,En jn de diepte van de zeal, bet rozennest, waarboven
een duivenpaar zweeft, en dear onder bet schooltje met
Cupido's, zoo ernstig de pijien scherpend," mengde zich
wear de Pool in bet gesprek . Op nieuw bet glas voor zijn
buurvrouw ophefFend riep hij : ,,ik drink op de schoonheid
'der cozen, en op de kracht der amorspijien ."
,,En wie drinkt op den grijnzenden cap, en op den
loerenden kater P" vroeg H ii ts c hi e r grimmig, doelend op
een fresco boven bet rozennest, wear een cap met een half
gevulde flesch Chianti in den poot, van een dakrichei afspringt, en een sluipende kater begeerig naar een haring
bert, die van de daklijst of hangt .
Op H ii t s c hi e r' s gezegde ward niet veal acht gesiagen . De Pool raakte op nieuw verdiept in een intiem
gesprek met mevrouw Wont en mans, die hij altijd meer

het hof inaakte ; hij sehreef de vertaling van een aandoenlijk
nationaal lied op de achterzijde van hot menu voor hear .
Een der Boheomsche ingenieurs begon wet over de
tafel been met B e r t h a H ii t s c h 1 e r to coda etteeren, en.
vertelde hear, dat er dien avond een feest zou ziju, in den
,,Kater Hidigeigei", de Duitsche bierkneip naast bet hotel ;
een afscheidsfeest voor eon der officieron van hot garnizoen,
die tot kapitein was bevorderd, en van do strafeolonie op
Capri word verplaatst, near do strafcolonie op Sidili e .
Be beer Wo u t e r m a n s maakte met zijn buurvrouw,
de oudste Zwitsersche dame, eon plan om den volgenden
dag de villa van T i b or i u s op hot voorgebergte van Lo
Capo to gaan bezoeken ; en raakte daarna plotseling in oem
levendig gesprek over Oaprezer schoenen, waarvan zijn
buurvrouw, zich dien morgen een aanzienlij ken voorraaa
had aangeschaft, voor do arbeidors op hare bezittingen ;
een laag linnen schoeisel met henneppen zolen, goheel gelijk
aan do modellen onder do puinhoopen van Pompel gevonden,
in hot museum to Napols bewaard, en waarop flog to Crapi
ioderoon loopt .
H ii t s clii e r nam aan goon gesprok moor deel ; hij
luisterde den her, den dear, on gaf netelige opmorkiugen
ton beste . Toen do beer Wo u t e r m a n s do wandeling
voor den voigondon dag besprak, beet hij zijn zustor in bet oor
,,die Limburger leoft alleen om malvezij to drinken en to
loopen" ; eon opmorking, waarin B e r t h a H ii ts c h Jo r
meende, dat hij goon ongeiijk had .
Do beido oude Finsche dames hadden hot samen druk
over eon ,,five o' clock tea", die zij den voigondon dag
wenschten to goven aan oonigo vrienden uit do Oostzoe
Provincien, die toovaiiig op don zoifden tijd in vorschiilendo
hotels to Capri waxen.
Zoo word aan taIel lang nagepraat .
Na bet dOjeuner ging iedor near zijn kamer .
Bij do aankomst der Finsche dames op bet eiland, waxen
flog slechts twee vertrekken beschikbaar geweest in hot
hotel van Pagano ; en in hot hoofdgobouw, wear do gravin

en hare zuster zich inrichtten, en en op bet voorlaatste
terras van IPagano's woningenverzameling ; een vertrekje
alleen to bereiken over de daken der lagere woningen,
fangs handig gemaakte traatjes, van trap] es en bruggetjes,
zeven verdiepingen hoog, waarin de j onge gravin werd
gehuisvest .

Ret was bet merkwaardigste slaapvertrek, dat de freule
ooit had gehad ; de muren en zoldering waren wit gekalkt,
de grond van rooden baksteen ; bet had slechts toegang
door een glazendeur van bet terras, en was ook alleen bier
mee of to sluiten . Er was niets den een tafel, twee houten
stoelen, een ijzeren ledikantje met wit gesteven gordijnen,
een driepootig tafeitje met eenig waschgerei, en een kapstok achter een gebloemd gordijn ; maar Eli z a b e t h verzekerde toch nooit in een zoo uitgezocht heiligdom to
hebben gerust, want de muren waren van boven tot onder
versierd met fresco's ; op den muur tegenover bet ledikant
was een voorstelling van de Urotta Azzurra in toonig
zilverig blauw ; tegenover bet gordijn der garde-robe een
schijnend paneel, met de rotsklippen der Faraglioni, in
een woeste zee onder zware stormiuchten ; en op bet
muurvlak in de diepte der kamer, in bet voile licht teg enover de glazendeur, ecu kiaterend kleurenfresco, een roodbruin gevederde bean, den goudkleurigen kop hoog opgericht
tegen den laaienden achtergrond van ecu fellen zonsopgang .
Op een nog hooger terras, bet achtste en iaatste van
bet hotel, woonden in gelijksoortige poetische celien, met
even fantastische mnurschilderingen en een wonder mooi
uitzicht op zee, de j onge geleerde, de Zwitsersche dames,
en de Hfltschlers .
Voor de kamer der freule verhief zich de geschubde
stramme stam van ecu statigen, ouden palmboom, waarvan
de breede ritselende b} aderslippen zich uitbreidden over de
steenen borstwering van bet hoogste terras ; en in de
stifle siren van den nacht werd de rust van het rotseneiland slechts liefeiijk onderbroken door bet zacht weemoedig ruischen van dien palmboom .
Eli z a b e t h had een der houten stoelen nit hear kamer

onder den palimboom gezet, en was gaan lezen in de
,,Voyageuses" van P a u 1 Bo u r g e t.
De Zwitsersehe dames hadden zich na het dejeuner in
hun vertrekken terug getrokken ; B a n g h o fe r rookie een
cigaret voor zijn deur, H ii ts c 1 e r sliep in de kamer daarnaast, en B e r t h a zat met een handwerk onder de schaduw
van een zeil voor hear eigen venster.
Na een half uur rust riep E 1 i z a b e t h met gedempte
stem near boven
,,Bertha ga met mij near de Mahlerplatte ; het is nog
Been half drie, ik ken tot vijf uur uitblijven, den most ik
voor de thee van grootmama zorgen ."
,,Als F r a n z slaapt heeft hij liever niet dat ik uitga,"
fluisterde Berths over het muurtje heen .
Blear El is a b e t h list zich niet afschrikken . Zij had
opgemerkt hoe H ii ts oh 1 e r zijn zuster onnoodig beheersehte, en dringend riep zij : ,,kona laten wij gees tijd
verliezen, het zal zoo heerlijk zijn aan zee ; ik neem
Bourget mee en lees j e een mooi stukje voor ." Zij verdween in de kamer en kwam een oogenblik later a net hear
hoed terug .
,,Mag ik mij bij u voegen, freule ?" vroeg B a n g ho fe r,
zich over den terrasmuur buigend ; ,,ik heb van morgen
op de Mahlerplatte geteekend en zou graag mijn schets
van de Faraglioni afmaken ."
,,Zeker !" klonk het antwoord, ,,als u het goed vindt
dadelijk to gear ."
Ylug daalden zij de trap] es en gangetjes der hooge
terrassen af. Overal voor de balcons en loggia's der kamers
van het hoofdgebouw, waren de gordijnen en zeilen neergelaten ; op dit uur sliep alles in het groote hotel . Zij
zochten den schaduwkant van de street, liepen langs den
„hater Hidigeigei", en het zijdemagazijn van S i g n o r
o a r b on i ; stakes het marktpleintje over, met de mooie
uitstallingen van vruchten en aardewerk ; klauterden een
pear nauwe hooge gangen door, het hooggelegen atelier
van den Bussischen schilder voorbij, en wandelden toes
langs olijventerrassen near de Mahler-Platte, een breeds,

vooruitstekende rotspuni5 boven de zee, met ecu betooverend
uitzicht tangs de kust .
Dc rneisjes zochten een plaats op een steenen bank,
mw uitgehouwen in de rotsen ; R a n g h o fe r nam hetzelfde
punt, wear hij 's morgens had geteekend, een weinig op zij
af, op ecu rotsklip, welig met steenbreek en gele bloemen
begroeid .
,,Tk was bezig ,,La Pia" to lezen," begon E 1 is a b e t h ;

,,maar ik kan natuurlijk ook een antler stukje kiezen ;"

,,Odile", of ,,Charit
de femme", hat is atlas zoo fijn
en mooi geschreven ."
,,Kies maar wat j e het mooiste vindt," antwoordde
Bertha Gcoedig .
,,ATs ik kiezen mag, den neem ik ,,La Pia" ", kionk
Thet beslist ; ,,vooral hat eerste gedeelte is zoo mooi !"
Zij bladerde een oogenblik in het boek, en zeide toen :
,,het is de gesehiedenis van een ouden pri ester en een
eeuwenoude kerk . Het begin zal ik meat vertellen, want
antlers lezen wij hat niet meer nit . Waarschijnlijk kept
u hit wet a" vroeg zij zich tot R a n g ho fe r wendend .
,,Zeker, freule," riep hij ; ,,dat heerlijke verhaal van
dien ouden Don,. Casalta, die veertig j aar de its bediende
in het kerkje San Spimito, in Val d'Elsa, bij Sienna ; en de
verrukkelijke beschrijving van die kleine Gothiscb -Romaansche Bazilica, waarvan de ou1e priester iederen steep lief
had ; en de aandoenlijke geschiedenis van ,,La Pia", zijn
vrome leerlinge en de erfgename zijner ziel, zooals de oude
man het zoo schilderachtig uitdrukt . 1k heb hat stnkje
eenige malen gelezen, maar om B o u r g e t na to vertellen,
freule, dat lijkt mij een waar kunststuk ; eere aan movie dat
em goed of brengt ."
,,Dat is geen gemakkelijk begin," lachte E l i z a b e t h .
,,Eigenlijk een inleiding, die den cooed beneemt om te beginnen . Maar als u ,,La Pia" zoo goad kept, vertelt u hat
4ian zeif," eindigde zij schaiks .
,,Omdat ik hat zoo goad ken, weet ik walk ecu waagstuk hat is, B o u r g e t na to vertellen ; maam met enkele
woorden wit ik juifrouw H ut s chic r toch graag even op

10 de hoogte brengen ; als ik maar mag weten, tot waar u
gelezen heeft ."
,,Ik ben gebleven, waar de priester met den vreemdehug de kerk heeft gezien en hem voorstelt, in de sacristie
een gigs wiju to drinkers ."
Zij sloeg de biadzijde op, die zij het iaatst had gelezen,
en reikte het boek over aan R a n g h o fe r, die het even
iiazag, en viug voortteekenend, met enkele trek en . een
overzicht van het verhaai gaf.
B e r t h a H ii t s c hi e r luisterde aandachtig toe, eenigszins verlegen, dat de ,,professor" zich al die moeite voor haar
gaf ; E ii z a b e t h's aaudacht voor het verhaal was langzamerhand afgeleid ; de verteiler zeif nam haar geheel
in besiag .
Hij interesseerde haar, zooals hij daar net sterke, gespierde hand viug zat to schetsen, den scherpen, vasten
bhik voortdurend van de rotsblokken der Faraglioni op het
papier gericht ; zj moist genoeg van teekenen om to zien,
dat deze schets geniaai was opgezet, en geen oogenblik
verloor hij toch de aandacht voor het verhaal, dat hij kort
en gevoelig, met wezenlijk talent weergaf ; zj zeif zou er
niet veel van terecht hebben gebracht, daarvan was zij flu
wei overtuigd .
Zij had veer datzelfde gevoel van bewondering, dat zij
dadeiijk op den eersten avond hunner kennis raking had .
gehad, toen Rang ho fe r zich in hun kring had later
voorsteilen, en zij onmiddellijk had begrepen, dat deze man
zich onderscheidde in het wei moat saamgeraapte gezelschap
bij Pa g a n o . Met haar grootmoeder had hij den vogenden
dag over Finsche toestanden gesproken ; het had haar toen
opnieuw getroffen, hoe volkomen hij daarvan op de hoogte
was, zoodat de oude dame zich vertrouwehijk had uitgesproken, moat zij antlers nimmer deed, over haar grooten
strijd in de opvoeding barer drie zonen, waarvan alleen de
oudste, E ii z a b e t h's vader, een toekomst in zijn vaderland
had, als erfgenaam van bet Maj oraatsg oed, terwiji de beide
anderen, zich als Duitschers hadden later naturaliseeren,
om een carriere in bet leger to makers . Zij had hem later

11 hooren spreken met een iugenieur en met een schulder, en.
het was haar voorgekomen, alsof hij met beiden over eeu
eigen beoefende wetensehap en kunst sprak . Kende dew
man dan alles P Zoo iemand had zij vroeger nooit ontmoet .
In haar omgeving kende zij vroolijke gezellige kameraden,
j onge manners die uitsluitend spiaken over sport en honden
en paarden, waarnaast deze, toch ook nog betrekkelijk
j onge man, haar een openbaring was van jets geheel nieuws .
,,Freule kunt 11 zich met mjn verhaal vereenigen? heb
ik geen onwaarheden verteld P" vroeg B a n g ho fe r quasi
ernstig, overtuigd dat E ii z a b e t h niet meer luisterde .
Yerlegen keek zij hem aan ; om zich een houding tog even, sprong zij op, en zeide : ,,ik zal voor u gears zitten ;,
j uifrouw H ii t s c h 1 e r en ik zitten hier to veel in de zon ."
B an g ho fe r was opgestaaii, om den beiden meisje
ruimte to geven een andere pleats to zoeken op de rotsklip . Zij zaten nu jets lager dan hij, en hij moest over
de beide, blonde hoofden heenzien, om zijn Faraglioni to
fixeeren .
Hij had het potlood uit de hand gelegd, en zich behagelijk met de armen om de knieen neer gezet . Hij zweeg
en keek near de meisjes voor hem, als maakte hij voor
zich zelf een vergelijkiug . Zij waren volkomen contrasten .
B e r t h a zat viak voor zijn voet, zij had een wit zomerjaponnetje aan, met kleine blauwe streepjes, dat haar lief
en kinderlijk stood ; nit het laag gesneden lijfje kwam een
kort dik halsje, en uit de half lange mouwen, mollige rondo
polsjes en korte onhandige handjes . E Ii z a b e t h was lang
en slank, en het nauw aansluitend wit serge pak, dat zij
droeg, deed de krachtige gestalte goed uitkomen .
B an g ho fe r vond haar belangwekkend mooi . }iii:
kon zijn oog niet afwenden van bet trotsche, aristocratische
hoofd, met ho-b fijn behjnd proftel op den slanken hall, en
het dikke, blonde haar, dat over de kleine, tengere ooren
viel . net was niet alleen haar schoonheid die hem aantrok ; haar houding en bewegingen, hadden hem van het
eerste oogenblik of getrofYen ; er vereenigde zich zooveel
in do persoonlijkheid van dit j on.ge meisje, dat zijn zeer

verfijnd sehoonheidsgevoel boeide . Ook haar optreden, naIef
coquet, had een zeer eigene bekoring ; zij wilds indruk
maker wear zij dit der moeite waard vond, R a n g h o fe r
had dit persoonlijk reeds den eersten dag ondervonden ;
zij had daarbij een natuurlijke zelfbewustheid, die paste bij
do krachtige persoonlijkheid, maar die toch telkens oversloeg in een zoo aanbiddelijk j onge verlogenheid en naIevoteit . Rat verbaasdo hm telkens op nieuw, hoe daze toch
zeer ontwikkelde j onge vrouw, met zooveel eenvoud, bijna
kinderlijkheid tegonover hot lovon stond ; en dat was, misschien wet hem hat meest bokoorde.
Hij vertolde rustig vender, en zeide eindelijk : ,,nu geloof ik, dat wij zijn tot wear u gelezen heeft, en met den
priester, en den vreemdeling, en den wijn in de sacristie
zijn aangoland ."
,,Prachtig verteld," riep Eli z a b e t h opgetogen, hot
book operand, wear zij gebloven was ; en duidelijk, in zeer
mooi uitgesproken Fransch, las zij hat verhaal kaim nit .
Zij zweeg daarna een oogenblik en sloeg do eerste
bladzijde op. ,,Hoor nog even hoe mooi Bo u r g e t begirt,"
zeide zij : ,,Wie heeft in Ttalie kunnen reizen en niet eenige
,,van die dagen van volkomen schoonheid gekend, waarop
„hat schijut dat allo omstandighedon samenworken, om de
,,ziel tot hot hoogsto punt van gelukkige aandoening to
,,brengen : hot seizoen, hot wear, hot licht van don hemel,
,,do kleur van hot landschap, hot vinden van eon onbekond
,,moesterstuk, do schilderachtigo bevallighoid der monsehon .
,,In Toscano, in de omstrokon van Pisa, van Floronze, van
,,Sienna, zijn hookjos, waarvan alloon reeds do naam go,,schrevon op eon kaart, hot hart doot kloppon . Vooral
„Sienna . ,,Vreomdeling," staat op eon van haar poorten
,,geschrevon : ,,Sienna opont u haar hart . . . ."
Zij sloeg hot book dicht . ,,Zijn dat Been woordon uit
do ziol gogrepon ?"
R a ii g h o fe r had zich met handen en voeton nog eon
weinig near borers gowerkt ; hij had eon niouw vol papier
genoinon, on zondor dat zij hat vermoedden, eon schots der
beide meisjes opgezet .

Zij zwegen alle drie, Bert ha werkte ijverig voort aan
een wit doekje met roods ruitjes, en El iz a b e t h zat to
turen near de zee .
,,Ts het van daag niet zulk een dag van volkomen
schoonheid P" vroeg zij zacht . ,,IIet lieht van de zon gaat
als een lief kozing over de zee ; het is of al de heerlijkheid
van den hemel daarin op de aarde wordt neergestort ."
,,is ii beiden in Sienna geweest ?" vroeg Ran ghofer .
,,Tk heb niets van Italie gezien," antwoordde Berth a ;
,,wij zijn dadelijk van Berlijn near de Riviera gegaan, en
hebben ons alleen een pear nachten op weg near bier opgehouden, om de rein minder inspannend voor mijn broeder
to maken ."
,,En u, freule P ileeft Sienna voor u hear hart geopend P"
,,Wij waren eenige dagen in Sienna ; de stall ,met de nauwe
donkere, stijgende straten, en de grootsche dertiende eeuwsche
gebouwen heeft een diepen indruk op mj gemaakt. Maar
ik zal nooit vergeten een middag, dien wij in bet kasteeltje
,,Bel Caro" een uur buiten de stall hebben doorgebracht ; .
er was zulk een mooie, verwaarloosde bloementuin en een
prachtig uitzicht van bet dak over de heuvelen van Sienna ;
dear heb ik voor het eerst het Italiaansche landsehap der
schulderijen leeren begrijpen ." Zij zweeg en even naar
B an g ho f e r omziend, hernam zij : ,,u zult bet misschien
als heiligschennis beschouwen, dat ik alleen over dergelijke
dingen spreek, bj een stall die zoo vol kunstschatten is .
Maar ik heb daarvan zoo weinig verstand, en durf er mij
niet over uitspreken. Bijzonder heeft mij getroffen een
klein, oud schilderijtje in bet museum, ik mesas nit de
dertiende eeuw . Ret stelde de vlucht van Maria voor ;
Maria met hear hel blauwe kleed, gezeten op een ezel, zoo
fljn en zoo stil en zoo rustig ; bet leek mij de eerste voorstelling waarop ells andere madonna's moeten zijn geinspireerd ."
Zij sprak aarzelend, dock gevoelde een onuitsprekelijken
drang zich to uiten, over wet zij gezien had . Er was in
Italie een nieuwe wereld voor hear opengegaan ; met niemand
had zij er over kunnen spreken, dan met hear grootmoeder,
die j aren ach-tereen in Italie had gereisd, de museums yam

buiten kende, maar een gevestigden smack over kunst had,
4lien zij niet begreep . En flu ontmoette zij iemand, die
blijkbaar flog veal meer daar voor gevoelde den zij, die er
ook wel met haar over wilde spreken, maar in het kennen
van kunst zoo onbereikbaar ver boven haar stond, zoodat
zij er eigenlijk niet over durfde beginnen .
R a n g ho fe r begreep dit, en rustig voortteekeuend, vroeg
ihij : ,,is u wel lang genoeg in Sienna stil geweest, om wet
van de kunst to leeren kennen P"
,,Wij waren er vijf dagen, en drie waken in Florenze
en daarna nog vijf waken in Rome, en wj hebben zooveel
kunst gezien, dat ik eindelijk dankbaar was in Sorrente to
ijn, en to weten, dat daar geen museums konden worden
bezocht ."
,,Van Florenze heeft u natuurlijk bijzonder genoten P"
vroeg hj wear, altijd rustig voortwerkend ; ,,in Florenze
vindt ieder jets near ziju gading ; ik zou wel graag willen
weten wet daar hat meest near uw smack is geweest ?"
,,Mijn smack is niet hoog ontwikkeld", kionk hat
Ilachend . ,,De boomen en de bloemen, dat zijn mijn baste
vrienden, daar weet ik meer van dan van kunst ."
,,Nu, boomen en bloemen ziju er genoeg in Florenze,
en vooral buiten Florenze ; daarvan heeft u dus kunnen
genieten ."
Zij gaf niet dadelijk antwoord, inaar zeide na ecu oogenblik : ,,van dtn dig heb ik boven alles genoten . Wij reden
een ochtend in November naar den Piazzale Michel Angelo,
en stapten bij den San Miniato nit ; voor de wit mean eren
kerk staat een groote treurwilg ; de boom was flog geheel
in bled, maar het bled was geel geworden ; achter de kerk
is een „cameo canto" en tusschen de graven staan kleine
breed vertakte accasiaboompjes, die ook zonder verwelkt to
zijii, geheel geel warm ." Zij zweeg even, en hernam toen
zacht : ,,ik geloof niet ooit zoo jets moois gezien to hebben .
Ilet teere, fijne geel over hat marmer der graven en de
sierlijke lange wilgentwijgen tegen hat wit der facade,
in een subliem gouden herfstlicht . En van de hoogte voor
de kerk hat uitzicht op Florenze ; op hat grootsche Palazzo

lTecehio, de sombere hooge paleizen, den Dom met de Campanile en het Baptisterium, en dan die oude indrukwekkende Santa Croce het allereerst op den voorgrond, alles
opschitterend in hetzelfde sublieme licht ; zoo iets ziet men
nooit een tweede maal op dezelfde manier in zjn levee" .
Zij zwegen weer alle drie. B e r t ha zat maar altijd
ijverig to werken en speak niet meer mee, als begreep zij
wel, dat dit gesprek buiten haar om ging . Rang h o fe r
legde ziju schetsboek naast zich neer . Hij was geheel onder
do bekoring van het gesprokene en van Elisabeth's
mooie stem, die hem ook onder hot voorlezen zeer had geboeid .
FLier warm weer die schuchterheid en eenvoud, waarmoe zij stored, ook tegenover de dingen van kunst, nietiegenstaando haar oordeel zoo juist en oorspronkelijk was .
R a n g ho f e r had veel vrouwen en meisjes ontmoet, maar
was gowend, dat zij moestal onbewust, en zonder het to
willen, elk ar nadachten en naspraken ; en hier openbaarde
zich voor hem, eon ziol die zich zeif was . Vaag gevoelde hij
een macht in staat to beroeren, wat tot nu toe in hem onbewogen was gebloven, ziju trots om to buigon voor een
vrouw. Maar op dit oogenblik, was zijn eonige wensch,
E 1 is a b e t h aan het spreken to houden, en bijna onverschullig vroeg hij : ,,en Rome, freulo, wat heeft u het
meest gotroffen in Rome ?"
„Rome !" riep zij lachend. ,,Wio durft zich uitspreken
over Rome P Dat is bijna de wereld! Dat is eon van die
plaatsen, waarvan zooals Bourget zegt, alleen reeds de
naam je hart doet kioppen !"
Zij wachtto een oogenblik nadenkend en hernam toen :
,,als ik moot zeggen wat mij op dit oogonblik voor den
geest staat, flu u Rome noemt, dan zie ik eon zonsondorgang over eon wei met koeien in do villa Doric Pamphilj .
Dat staat niet in Baedeker," zeide zij lachend, ,,en u zult
er rnisschien alleen den smack van eon landmeisje, zooals
ik here, uit herkennen ."
Daar was hot veer, die spontane oorspronkelijkheid!
Wie in 's hemelsnaam, zou den moed hobben, naar Rome
gevraagd, to spreken van eon wei met koeien P en toch
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herinnerde R a ii g h o fe r zich, zelf de heerlijkste uren in .
de tuinen der villa Borghese en Doria Pamphulj to hebben
doorgebraclit .
E ii s a b e t h had eenige fijne roode takjes saxifrage
nit de rots geplukt, en met het teere goedje spelend, vervolgde zij half verontschuldigend : ,,als u vraagt, wet mij.
het meest in Rome heeft getroffen, mocht u er toch wel
bij voegen waarin ; in beeidhouwkunst, schilderkunst,
architektuur, of oudheden? den zoudt u tenminste een
richting aan mijn denken geven, en zou ik misschien ten
naastenbij een antwoord kunnen vinden !"
,,U heeft gelijk, freule, ik heb een domme vraag gedaan,
vooral aan iemand, die voor het eerst in Rome was ."
,,Voor het eerst in Italie," verbeterde zij, ,,en ik heb
dadelijk het voornaamste leeren kennen ; misschien voor een
eersten keen to veel . 1k heb vroeger nooit gereisd," vervolgde zij na even gezwegen to hebben . ,,Alleen heb ik
een winter to Berlijn doorgebracht ; ons leven buiten is zoo
eenzaam en mijn grootmoeder wenschte, dat ik in de wereld
zou komen . Op haar verlangen heb ik bij mijn oom gelogeerd en ben aan het hof geweest, maar op mijn dringend
verzoek ben ik dew winter mee naar Italie gegaan" .
Plotseling veranderde zij het gesprek, als gevoelde zij to
intiem over zich zelf to spreken . ,,De lievelingsschilder
van miju grootmoeder is G u i d o R e n i ; wij zijn zoo vaak
naar het Palazzo Rospigliosi geweest ."
B e r t h a sprong op ; zij had op har horloge gekeken,
en gezien dat het vijf uur was . ,, Wij komen to last thuis !"
riep zij zenuwachtig, en pakte gejaagd haar werk in.
In een oogwenk waxen de beide meisjes op weg naar huffs .
's Avonds was het feest in den ,,Kater Hidigeigei" .
De gravin v on 0 f f e n b e r g h had aan hare kleindochter toegestaan, dit feest bij to wonen, onder geleide
der Zwitsersche dames ; zij en hare zuster, en ook mevrouw
Wo ut e r m an s, hadden zich terug getrokken .
Er werd eerst gedanst in de vestibule van Pagano .
Bertha lliitschler danste het geheele programme.

of net de beide Boheemsehe ingenieurs ; de Pool maakte
zijn hof aan de Fransehe gouvernante eener Russische
familie ; en nadat Ran g ho fe r en orals met Eli z a b e t h
had gedanst, wandelde hij met hear en de beide Zwitserschen, den weg near Anacapri op, om near het rookgloeien
van den Vesuvius to zien .
Na afloop van hat bal vereenigde de hear Wo ut e r m a n s zijn ,,kiender", en geleidde hen near hat feast van .
den kapitein, dat in vollen gang was .
De beide lange tafels, in de twee zalen van den ,,Kater",
wear de vreemdelingen op Capri iecleren avonci bijeen
komen, waren geE eel bezet met gasten . In een derde zeal,
met de beide anderen door een deur verbonden, hadden
zich de feestvierende Italianen vereenigd .
Ook in dit vertrek stood een lange tafel ; op de tafel
half gevuide glazen, en in het midden en op de beide
uiteinden, drie groote met mandewerk omvlochten flesschen,
gevuld met rooden Capriwjn .
Aan hat hoofd van de tafel zat de kapitein, omringd
van ziju Caprezer vrienden en militaire autoriteiten van hat
eiland . Om de piano, in de diepte der kamer, had zich
een groep gevormd van jonge manners, meest kunstenaars,
schulders, dichters, letterkundigen en eenige studenten ;
under hen waren Spanjaarden, Russen, Deenen, Nooren en
vooral veal Duitsehers . Ook in de beide andere zalen, was
hat Duitsche element stark overheerschend .
plat was reeds last toen de hear w out e r m an s met
zijn gezelschap binnen trad .
Hij liep de beide eerste vertrekken door, near de zeal
der feestvierenden, en begroette den kapitein, die hem persoonlijk bekend was .
Met hoffelijke gebaren, en ridderlijke woorden, noodigde
daze de vreemdelingen, en ook vooral de dames nit, hem
de ear aan to doers, in de feestzaal pleats to nemen .
De kunstenaars maakten ruimte voor de drie jonge
nieisjes . De oudste Zwitsersche dame en de hear Wo ut e r mans, narnen pleats naast den hoofdpersoon ; Ranghofer,
H ii ts c hi e r en de Bohemers, voegden zich bij den groep
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der kunstenaars ; en de Pool zat nu bier en den dear .
Signor C a r b o n i, eigenaar van den zijdewinkel, stood
op, om zijn mandolins van de tafel to nemen ; hij zette
zich weer neer op de hooge tabouret, waarop hij gezeten
had, en begon to spelen ; den hoed seheef op bet hoofd, een
cigaret slap tusschen de lippen, de beenen kruislings
bengelend langs de sporten der tabouret .
Een kleine jongen, gekleed in zijn zondagsch pale,
sprong naast hem op de tafeL
,,llet is de jongen die de couranten rondbrengt,"
fluisterde Elizabeth Ranghofer toe .
Hij had een gitaar in de hand en volgde iedere beweging van den mandolinespeler .
Zacht tokkelde deze op zijn instrument, als om zich
zelf to stemmen, of zijn toehoorders tot aandacht to brengen .
Hij fantaseerde, en naast hem begon de jongen, bijna . onhoorbaar met zijn gitaar to begeleiden . Meesterlijk fantaseerde Signor C a r b o n i, en meesterlijk werd hij geaccompagneerd door den muzikalen krantenjongen, tot plotseling,
onverwacht bet eindaccoord klonk .
Een daverend applaus brak los, waaraan de virtuoos
niet de minste aandacht schonk . Hij stood op, stale een
nieuwe cigaret op, en deed of bet hem niet ganging . De
jongen sprong van de tafel, en verdween in een hock van
bet vertrek, wear hij verlegen bleef staan kijkeu near de
punten zijner schoenen, die hij gewoonlijk alleen op Zondag
droeg .
De advocaat van bet eiland, een oud beer, die de
sere-pleats aan tafel had, stood op ; hij had het voorkomen
van een generaal in politick . Met veel mimiek en handgebaren, sprak hij een gloeiende toespraak nit . De niet
sneer jeugdige kapitein moest een held zijn, to oordeelen
near den lof hem door den rechtsgeleerde toegezwaaid,
waarmee bet geheele gezelschap met luide hoera's instemde .
Ranghofer was tusschen Elizabeth en de kleine
stadente in de philosophic gaan zitten, en fluisterde hear
toe : ,,wij zijn bier gekomen om een tweederi N a po 1 e o n
to bewonderen, geloof ik ."
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,,Ik heb geen woord van de toespraak kunnen verstaan," antwoordde E ii z a b e t h, ,,maar door de mimiek
heb ik haar geheel kunnen volgen ."
,,Tk had gedacht dat het op zijn minst met een omhelzing zou eindigen," fluisterde de j onge Zwitsersche .
Een Duitscher, een dichter, sprung flu op de tafel . Hij
declameerde :
,,Wer ist dort der blonde Fremde,
,,Der auf Don P a g a n o s Dache
,,Wie em Kater auf and abgeht P"
Hij zweeg even, waarschijnlijk om indruk to waken,
dock de Italianen meenden dat het uit was en kiapten in
de handers, met luide bravo's en bravissimo's .
Een j onge Deen kiom op een stoel, en vervolgde in
niet zeer zuiver Duitsch v o n S c h e f f e is gedicht :
,,Und am Thore von Pompeji
,,Sasz der Kater Hidigeigei,
,,Knurrend sprach er : „Last die Studien !"
„Last die Studien! Lasz die Studien !" brak het nu
van alie kanten los, ook uit de beide aangrenzende vertrekken . De Italianen overstemden weer met luide bravo's,
en de schoolmeester speelde fanfares op de harmonica .
,,Niemand van die Itaiianen, die er een woord van
verstaat," riep Huitschier B a n g h o f e r toe : ,,ik zou wilien
wedden, dat zij meenen, dat er op den koning en op het
ieger wordt gedronken ."
De Duitsche dichter verzocht nog eens om stilte, en
ernstig vervoigde hij :
,,Was ist all' antiker Plunder,
,,Was der MosaIkhund seibst im
,,Haus des tragischen Poeten
,,Gegen mich die selbstbewuszte
,,Epische Charakterkatze P"
,,Es lebe die Katze! Lebe Hi di g e i g e i !" barstten flu
de Duitschers los ; ,,Hock ! hock ! Hidge !Hidge
gei!" De gasten der beide andere vertrekken kwamen
voor den ingang der deur, en nog eens daverde het : ,,Es lebe
die Charakterkatze! Lebe Hidigeigei !"
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,,Hidigeigei! Hidigeigei!" riepen de Italianen
flu ook, en stonden als &in man op, met het glas in de
hand ; een beleefdheid tegenover de Duitschers .
,,Leve Capri ! Leve Italie !" juichten de vreemde1ingen
als een contrabeleefdheid, gevolgd door daverende fanfares
op viool, piano en harmonica .
,,Heb j e ooit zoo'n opwinding gezien ?" vroeg Eli z ab e t h aan de Zwitsersche .
,,En heeft u wel opgemerkt freule, dat er bijna niet
gedronken wordt P" zeide Ba n g h o fe r . ,,De wijn in de
drie Chianti flesschen op tafel, blijft altijd op dezelfde
hoogte ."
Er was een oogenblik van rust gekomen, en aan den
schoolmeester werd gevraagd of hij op zijn harmonica wilde
spelen .
Dc schoolmeester was de mooie man van Capri, met
viammende oogen en golvende lokken ; hij bezat een groote,
zeer samengestelde harmonica, waarop hij beweerde een
geheel orkest to kunnen naspelen . Hj speelde goed, met
een sentimenteele voordracht .
Een jonge Spanjaard speelde claarna viool, geheel onverwacht geaccompagneerd door een der Italianen met de
gitaar van den krantenjongen ; hij speelde zangerig en
zacht, sours even vervallend in ecu aangrijpend pathos .
Toen werden liederen gezongen ; volkszangen en Italiaansche deuntjes ; Santa Lucia, natuurlijk, en Marguritha di
Parete ; ook Funicoli-Funicola ; bij de refreinen vielen de
toehoorders in.
Het was last geworden ; de Heer Wo u t e r m a n s gaf"
aan de vreemdelingen het sein tot afscheid, loch het feest
bleef in vollen gang .
Buiten straalde de maannacht ; onder het hooge licht
der sterren werd de tocht over de daken naar Pagano's
terrassen to zamen ondernomen ; en onder de zacht ruischende
palmblaren, lang na middernacht, had een vriendschappelijk
afscheid plaats .
Zes dagen waren voorbij gegaan .

Ret levee was geweest als eerie idylle. Eon ,,dolce
far niente" op zonnige terrassen met bloemen en liefelijkheid van lente. Een droom van zoete rust!
Ret Coeval had een groep menschen semen gebracht,
die elkaar hadden gevonden, zonder e1kar to hebben
gezocht. Hun kennismaking berustte op do meest eenvoudige basis ; eon hotelhouder had hen naast elkaar aan tafel
geplaatst . En in enkele dagen was een rustige intimiteit
ontstaan, zooals in bet dagelijksche levee maar zeldon
voorkomt.
Ret was nu Zondagmorgen, en hot voornemen van den
beer Wo u t e r m an 5 om de villa van Tiberius to bezooken,
wend ten uitvoer gebracht.
De H ii t s c h I e r s bleven thuis, en ook de Boheniers
liadden zich verontschuldigd ; de Pool was naar de vroogmis gegaan en nog niet teruggekeerd . Do beide Zwitsersehen, de freule von Offenbergh en Ran ghofor
gingen dus alleen met den beer Wo u t e r m a n s nit .
Zij liepen den nauwen Corso di Tiberio door ; de
villa's van Capri met de bloeiende tuinen voorbij, tot aan
hot kleine kerkje van San Michele, wear de Mis werd
bediend .
De deuren waren wijd geopend en de Italiaansche
kerkmuziek schalde naar buiton, vroolijk en licht, als een
opera van Rossini .
Do Pool kwam uit do kerk en voegde zich bij hen .
Zij wandelden lang en ver, op oenzame wegen, langs
zonnige terrassen . Er waren alleen eon pear kleine kinderen,
die viooltjes brachten ; en hoop in do lucht trilde bet
zacht golui van oude kerkklokken .
Zij kwamen op do spits van do Tiberius-rots, bekroond
met do overblijfselen eerier oud-Romeinsche villa .
Op den grijzen verbrokkelden muur eerier borstwering
zat eon oude kluizenaar, met twee groote grijzo katers ; zij
zaten alle drie to slapen, zich koesterend in de zoo .
Naast do borstwering stood do kapel van Santa Maria
del Soccorso, en togen bet kerkje aan waren twee kleine
vertrekjes, wear do oude mono ik woonde .

22
Beoudmanotwkenstodp,mdevrm-n
lingen to begroeten . Hij haalde wijn en eon paar bekers .
E l i s a b e t h nam zijn plaats in op de bank, tusschen
de beide katers, en streek de mooie dieren over de glanzige
huid ; behagelijk bleven zij snorren, zich al dichter naar
haar toedringend .
Goud blonk de zee in oneindige verte, om het eilancl
been. Be scherpe punt van bet Sorrenteesche schiereiland
scheen bet watervlak met de Punta di Campanella, aan den
zijde, in tweeen to deelen .
,,iIoe duideljk zijn van bier nu de golven van Napels
en Salerno to onderseheiden !" riep zij .
,,TIet licht is zoo doorschijnend," zeide B a n gh o fe r,
,,dat de tempels van Paestum vandaag zichtbaar ziju !" Hij
schoof een der katers op zijde en ging naast haar zitten .
Be Pool was met de Zwitserschen bloemen gaan zoeken,
en de beer Wo ii t e r m a n s dronk een beker wijn met den
monnik.
,,Het is vandaag weer ddn van die uitverkoren dagen,
waarvan Bourget spreekt," zeide E 1 i s a b e t h zacht.
,,Edn van die dagen, freule, die men niet vergeet !"
antwoordde haar buurinan ernstig .
E l i s a b e t h stood op . ,,Ik zou zoo graag bet huisje
van den kluizenaar willen zien," zeide zij .
Zij gingen samen naar de donkere stoffige hokjes, waarin
de oude man woonde ; twee kleine vierkante kamertjes vol
wonderlijk huisraad ; verweerd glaswerk, oud vreemdsoortig
plateelwerk, ijzeren kandelabers en bestoven Pompejaansche
olielampjes . Tegen den muur waren houten banken en in
een hoek stood een kribbe ; meer was er niet .
,,Dit is dok levee," zeide B a n g h o fe r, lachend rondziende.
,,Origineel is zijn wooing zeker !" antwoordde E lab e t h ; ,,er zijn niet veel zulke binnenhuizen to vinden ; er
zijn schatten in, die een kunstliefhebber den ouden man
zon benijden ."
Zij bleven verder samen, alsof dat zoo van zeif sprak .
Zij liepen de kruin van de rots om, om bet uitzicht van
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primullaverissen, en hood ze
is abet h aan ; hij meende
Iiaar nooit lets mooiers to kunnen geven, dan deze zaeht
geurende witte lentebloemen .
De Pool kwam hen na eenigen tijd roepen ; ,,het was
hoog tijd om naar huffs to gears," zeide hij, ,,vooral omdat
zij de tarantelladanseres nog even zouden gears bezoeken ."
Ylug liepen zij terug de rots af, &n voor en, achter
elkaar. Bij den Salto di Tiberio, een loodrechte rotspiek,
stijl uit zee rijzend, waarvan T I b e r I u s zijn slachtoffers in
zee list storten, traders zij een kleine osteria binnen ; een
wit huisje, waarin de beroemde tarantelladanseres, de mooie
C a r m e 1 i n a, met hear oude grootmoeder woonde .
Een carabiniere zat voor den in gang der osteria zijn
glas landwijn to drinkers . Hij stood op voor de vreemdelingen, en hood den heer Wo u t e r m a n s een teug uit
zijn glas .
Zij trader in een klein vertrek . De wit gekalkte
warden waren versierd met houtskoolteekeningen en waterverfschetsen ; instantane's der mooie C a r m e ii n a, of studies
van blauwe golven en gouden rotsen, vluchtig char neer
geworpen, door voorbijgaande schilders .
Grove potters kleurig aardewerk stonden hier en dear
tegen den muur, net bloeiende slingerplanten, waarvan
large stengels langs den wand waren geleid, een levende
omlijsting, der fresco's, waaruit C a r m e ii n a' s volle roods
lippen, en donkey glanzende oogen, overal op lachten .
De glazen vensterdeur der osteria was half geopend ;
een breeds streep zonlicht viol naar binnen . Daar buiten,
viak voor de dear stood de steile rotswand van den Salto
di Tiberio, en zacht dein end, golfde de zee in het goudstralend verschiet .
Een oude vrouw lisp bedrijvig in het kamertje rond ;
zij noodigde de Signori uit om pleats to nemen, haalde wijn
en glazen en plaatste die voor den heer Wo u t e r m a n s .
Zij was de echte type serer Italiaansche oude vrouw ;
met vurig fonkelende oogen, diep gezonken in het perkamentachtig hoofd ; het nog dikke blauw-zwarte hear vet
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2enden mend, met nog en groote recht staande band ; de
knokige schouders wegvallend under een sjofelen rood en
zwart geruiten doek .
Zij was bewegelijk en praatte druk ; voornamelijk sprak
zij over C arm eli ira, haar mooie kleindochter, de beste
1arantelladanseres van het eiland .
Zij klapte verseheidene malen ongeduldig in de handen,
totdat eindelijk het meisje verscheen, nijgend en gumlachend.
Teder had pleats genomen, op de stoelen, die langs
den wand stonden ; de oude vrouw was in een hoek op
den grond gekropen, met een tamboerijn in de hand.
Car m eli n a had haar schoentjes uitgetrokken en
plaatste zich inidden in het vertrek .
Met een scherpe rauwe stem begun de grootmoeder
een eentonig lied to dreunen, telkens het gezang cadanceerend met een lang aangehouden neuskiank ; zij sloeg met
de dorre bruine mumniivingers op de tamboerijn, den take
aangevend met een forschen duimsiag.
En Car m e l in a danste, danste om er Been . oog van of
to houden . Zij danste maar voort op de kleine ongeschoeide
roodgekousde voetjes, in de breede streep van licht . Zij
danste met de heerlijkste bewegingen van een prachtig,
tenger, lenig lichaam . Ret hoofd een weinig near achteren.
gebogen, en hand in de zij ; de gloeiende oogen diep weg
geschuild achter de zware bruine oogleden, de lange wimpers op het rozig bruin der wangen, de roode lippen half
geopend, ademloos ; het donkere van den bruinen hats en de
teng ere hand] es geestig komend nit een hel gekleurde rose
blouse ; het kroesig haar meegaand in het zacht beweg en .
Zoo danste zij maar altijd voort, in de breede streep van iicht .
Een harde slag op de tamboerijn, een luide nasale
gaim van de oude vrouw, en C a r m e 1 i n a stond plotsehug stil .
Eli z a b e t h stood op om haar de hand to geven ; een
spontane citing van dankbaarheid voor het mooie dansen
van het meisje .

De oude vrouw kroop uit den hock en gaf haar een
garden schotel ; glimiachend ging Oar me 1 in a rond, alsof
zij bloemen zamelde ; even dankbaar voor den soido van
den carabiniere, als voor de Liras der heeren en dames .
'Zij plaatste den schotel op tafel, alsof de inhoud haar
niet aanging, en verdween neigeud in de lichtstreep naar
buiten .
Op den terugweg was hot mooie van de eenzaarnheid
nit hot landschap weggenomen . Do wag en en tuinen
warm vol huiswaarts keerende kerkgangers . Bij Pagano
was reeds do lunch aangevangen .
Dien avond gloeide de Vesuvius, en wierp viammende
rookkolommen op, in de fijne winterlucht .
In de gezelschapszaal had de oude gravin eenige
gasten vereenigd ; ecu paar Koerlanders en eon j ongen
Sleeswijker, d ie . in de villa Quisisana logeerden .
Doch van buiten wordd voortdurend gewaarschuwd, dat
do Vesuvius, al moor hooge, gloeiende rookkolommen opwierp, zoodat de kring spoedig ward opgebroken, omdat
ieder hot schouwspel wenschte to zion.
Hot afscheid under den paimboom was, voor hot eerst
op dien avond, jets minder kort en jets moor dan vriendschappelijk .
Dc zon was opgegaan over den laatsten dag van E ii z a b e t h's verblijf op hot eiland ; eon liefelijke lentedag .
Goud zeefde hot ochtendlicht door do gordijntjes der
vensterdour, op den kleurigen achterwand, met den roodbruin
gevederden haan ; trilling en . van bewegelij ken. glued vielen
op hot schijuend pan eel der rotsklippen, en hot gordijn
van hot ledikant . Gewekt door dit kleurenlicht, dacht
Eli z a b e t h bij hot ontwaken aan al wat haar op dien
dag nog wachtte.
Er was eon plan, om eon tocht op ezeis naar Caprile
to maker ., en 'a avonds zou or nog eon afscheidsbijeenkomst
zjn in den ,,Kater Hidigeigei" .
Zij dacht ook aan wat daarna vol gen zou . Aan do
large, stifle dagen to Sorrente, met hot rustige lever van

26 bejaarde mensehen . Een stil bewegen in kleine tochtjes
langs de zee, net iederen dag een loopje naar de stad, one
winkeltjes to zien, en inkoopen to doen in zijdemagazijnen,
voor welkomthuisgeschenken . De lange middag en, met bet
theeuur aan een mooi versierde tafel, met bloemen en
gebak en Bussisehe confituren, waaraan de oude dames
zoo zees hechtten ; en dan de stifle, eindelooze avonden, in
het oude klooster van ,,La Cocumella", waar zij woonden,
net de lange, lange urea whisten, vaak tot na middernacht,
omdat tante C 1 e m e n t i n a toch niet slapen kon .
Zij dacht vender, aan wat daarna volgen zou . llaar
leven thuis, in bet Noorden, op bet oude goed . Hoe daar
de lente komen zou, zoodra zij thuis zou zijn, zoo liefelijk
langzaam, eeuwig jong over de oude beukenwouden ; hoe
zij dan met haar vader rijden zou, urea . fang to paard,
groote tocliten, door de bosschen, naar de zee .
Zij vroeg zich af, hoe het nu wezen zou, thuis to zijn,
flu zij ,,het Zuiden" kende, en de bloemen en het licht, en
bet bladerritselen van d& palmen P
En eindelijk dacht zj aan de vriendschap bier gevonden,
zooals de bloemen en bet licht, geheel van zelf, met veel
meer gloed, dan zij tot nu toe had gekend .
Er wend forsch op de glazen dear geklopt ; bet was
B i a n c a, de Caprezer vrouw, die als Cameriera dienst deed op
de hooge terrassen. Zij plaatste een kit met water voor de
deur, en riep vroolijk : ,,Signorina wordt toch wakker ; de
zon heeft iedereen gewekt, en de Signorina blijft maar slapen !"
Viug sprong Eli z a b e t h op, en trok door ecu kleinen
kier, waardoor een gloeiende lichtstraal vigil, de waterkit
naar binnen .
Na bet ontbijt stonden voor de poort van bet hotel,
negen ezels en een paard .
„Bender seid ie aole dao a" riep de beer Wo ut e rman s vroolijk, tot bet gezelsehap, dat reeds fang in de
vestibule op hem had gewacht .
Hij besteeg bet paard, ecu ouden schimmel, en verzocht
E l i z a b e t h naast hem to rijden ; zij reden den weg naar
Anacapri op .
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Bohemers ; B a n g ho fe r sloot den stoat met de andere
Zwitsersohe, gevolgd door een talrijke achterhoede van
ezeldrijvers en drijfsters .
Zij gingen de rumen van het Castello di Barbarossa>
voorbij ; een wonderlijke optocht van topzware ruiters, de
hooge mensohengestalten, op de lag e ruggen der ezels, zicli
near boven slingerend, fangs den stijgenden zig-zagweg .
Spoedig kreeg het paard een voorsprong op de koppige
luie fang ooren .
Eli z a b e t h kwam bijita niet vooruit .
Met ells toehtgenooten trappelde zij een oogenblik
moe ; den bleef hear ezel plotseling staan en was niet in
beweging to krijgen ; tot eindelijk de laatste, ver achter
gebleven ezel naast hem ging, wiens stramme pooten, door
de stokslagen saner oude ezeldrijfster in beweging Maven ;
dit was do ezel, waarop B a n g h o fe r reed .
De ezeldrijfster was uitbundig verheugd, den ezel der
freule to zien ; lief kozend streak zij hem fangs den kop en
riep vriendelijk : ,,Bafaele, mijn goads trouwe Bafaele, niet .
wear zoo vooruit loopen ."

,,Is daze ezel ook van j e P" vroeg E Ii z a b e t h verwonderd .
,,Ja, Signorina," antwoordde zij ; ,,dit is Rafaele en dat
is Michel Angelo ; de beide ezels ziju van mij, zij behooren
bij elkaar en loopen altijd semen."
Banghofer en Elizabeth keken elkaar eons
lachend aan .
Zij trippelden nu ver achter hot andere gezelschap,
naast elkander voort, tar wills van do vriendschap der
beide oude ezels. Zij hadden er beiden plezier in, en maakten
grappen over den ouderdom der dieren .
,,De Signora meant, dat Bafaele wel heel oud is ;"
zeide B a ugh o fe r tot do ezeldrijfster .
Do vrouw lachte even, en antwoordde : ,,joug is Bafaele niet, Signor, tenminste niet zoo jong, als do mooie,
blonde Signorina aan uw zijde ; maar toch ook niet zoo
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ecu liefkozencle beweging, streak zij met de hand fangs zijn
ouden ruigen kop.
,,Oenti anni !" spotte Eli z abet h tegen de vrouw, diee
lachend van peen kn.ikte .
,,Geen honderd j aar, Signorina," riep zij vroolijk ;
,,maar toch oud genoeg om graag veal maccaroni to krijgen,"
en met daze toespeling op de later to ant vangen fooi,
kregen de beide oude dieren nog eens ecu ifinken zweepslag over den rug, die hen even uit ecu droomtred scheen
op to wekken, dock niet de minste uitwerking had, ten
opzichte van een versnelden pas .
Ret andere gezelschap was reeds fang uit hat gezicht .
Zij waren alleen, op den fang en zounigen wag, onder
het geleide der oude ezeldrjfster, die al trager werd in
het uitdeelen van kiappen, en net fang zamen gemakkeIijken stag op eenigen afstand volgde.
Ret werd ecu wonderlijke toestand, op de bijna stilstaande ezels, die naar geen stuur wilden luisteren, en al
dichter naar elkar toedrongen, vooral wanneer de vrouw
achterbleef en hen niet opjoeg.
In hat begin was hat vermakelijk geweest, zoo in de
maeht to zijn, van die koppige oude dieren, op dien heerlijk
stralenden, gouden Februariochtend, en beiden waren zj
vol vroolijkheid en dwaasheid geweest .
Maar de gedwongen intimiteit, maakte hen toch langzamerhand wat verlegen . Dc eerst zoo natuurlijke vroolijkheid ging ongemerkt over, in het zeggen van banaliteiten ;
en onder hat uitspreken van allerlei onbeduidende dingen,
werd het hun misschien, voor hat eerst op dien dag, beiden
recht duidelijk, dat zij elkaar eigenlijk heel veal to zeggen
hadden ; daarom spraken zij niet meer .
Dc hoogvlakte van Anacapri was eindelijk bereikt .
Dc gesloten witte huizen lag en. blakereud in de zon.
Zij kwamen aan Caprile, met de kleine nauwe straatjes,
waarin de ezelclrijfster Rafaele vooruit joeg, terwiji zij Michel
Angelo bij den kop geleidde .
Langzaam trappelden de ezels flu achter elkauder voort,
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glinsterend witte huisjes met de platte daken, zoo Oostersch
van aanzien, tegen den strakblauwen hemel, in bet doorschijuende trillende licht .
Van den rug der ezels konden zij zien in de kleine
ommuurde tuintjes, met bier en dear een dadelpaim of een
zwart tegen den hemel opgaanden pijnboom, en overal groote
wijdvertakte cactusplanten, hard grijsgroen van kleur.
Ver over de tuinen been, lichtte de zee .
Overal nit de poorten der huizen kwamen kleine kinderen aangeloopen, met viooltjes en kleine bosjes wilde
primula's, die n an g h o fe r van hen kocht, en E l i z a b e t h
over de schouders in den schoot wierp .
De ezelslengte afstand in de nauwe straatjes, had in
de stemming reeds ontspanning gegeven .
Zij wares Caprile omgereden en kwamen in Anacapri
terug .
De anderen wares afgestegen. voor een osteria aan dc
zee, om malvezij to drinkers .
Een laid hoera ging op, toes de beide ezels kwamen
aangesukkeld.
,,Kiender seid ie sole dao," riep juichend de beer'
Wo u t e r m a n s, bet achterblijven deter twee, in bet allerminst niet toeschrijvend, aan de stramheid der ezelspooten.
Bij bet weder opstijgen, deed de ezeldrijfster gees
moeite meer Rafaele in de voorhoede to plaatsen ; met
Michel Angelo kwam hij rustig achteraan .
De gesprekken tusschen Elizabeth en Banghofer
waren weer levendiger geworden ; de laatste gaf er zelfs een
tintje van sentimentaliteit aan, met kleine toespelingen op
bet naderend afscheid .
In een schokkend drafje ging bet de steile helling af,
op den breeders rotsweg, terug near Capri.
Voor hen in de diepte lag de zee, eindeloos, bijna
kleurloos, in de wazige middaghitte .
Ret was twaalf uur ; de ton wierp rechte verzengende
goudstralen over bet stil golvende water en bet gloeiende land
Ret schiereiland van Sorrente was langzaam wegge-
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was als versionden door de zee .
De passagiers der twaalf uur boot kwarnen vermoeid
on verhit hat steile pad van de Grande Marina, langs hat
oude kerkje van San Costanzo, opgeklauterd .
Het landvolk ging naar huffs, en troepen kleine kinderen kwamen uit school geloopen, achter de ezels aan, de
vermoeide dieren hitsend en plagend, met rietjes en steenen .
Viak voor hen lag nu Capri in zonnebrand . De witte
huizen verblindend schel ; de hitte neerbrandend op hat
witte gloeiheete steenstuifsel voor de hoeven der ezels .
,,Met is een licht om elkaar in de ziel to zien !" riep
Ban gh o f e r opgewonden .
Als door een electrischen schok getroffen, sprong Rafaele
bij daze woorden plotseling uit zijn droomtred op ; de oucle
stramme pooten zetten hat op een razend galopeeren.
E ii z a b e t h had nog tijd gehad to antwoorden, maar
wat zij zeide, had R a n g h o fe r niet kunnen verstaan .
In dolle vaart liep de ezel voort, de helling af, met
korte stijve schokken, als een opgewonden automaat .
,,Ga naar de Signora," riep B a n g h o fe r ongeduldig
tot de ezeldrijfster, die rustig achter Michel Angelo bleef
aansloffen.
De vrouw antwoordde niet .
,,Straks bij de helling zal IRafaele struikelen, en gebeurt er een ongeluk," hernam hj gejaagd .
,,De Signorina rijdt goad," riep de eze1drjfster lakoniek. ,,Als Rafaele bij de helling komt, gaat hij van zelf
draven . Ret is alzijd zoo, Signor," vervolgde zij volkomen
rustig ; ,,bij hat eerste huffs van Capri ruikt hij den stal,
dan gaat hij in galop ; bij de helling gaat hij draven tot
voor de poort van Pagano, en dan staat hij stil . Niemand
kan daar iets aan doen," vervolgde zij de schouders oplialend ; ,,dat is hij zoo gewend, j aren lang ."
,,Ik wil toch, dat je de Signora gaat helpen," riep
Bang h o fe r ongerust .
De vrouw maakte nog eens hat onverschillige gebaar
net de schouders, en met onverstoorbare kalmte vervolgde
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zij : ,,ik kan Michel Angelo niei verlaten, Signor ; Michel
Angelo is bijna geheel blind, en ioopt alleen, wanneer ik
of Rafaele naast hem gaan."
was dus het geheim geweest van het zonderling
zoet samenzijn van dien morgen, in ongezoehte zalige intimiteit, de bliudheid van dien armen, ouden, afgeleefden ezel .
Met
n sprong was Ran g ho fe r nit het zadel . De
teugels ears de vrouw gevend, zeide hij : ,,breng Michel
Angelo maar gauw naar stal, en vraag aan Pagano om j e
to betalen."
Maar nu barstte de vrouw los in eeu j ammerlijken
klaagzang. Met pathetisch hartstochtelijke gebaren smeekte
zij om maccaroni ; maccaroni voor haar armen ouden blinders
ezel ; veel maccaroni voor zoo'n afgetobden stumpert .
R a n g h o fe r gaf haar een pear Liren, en then de
vrouw nijgend en dankend zich gereed maakte om to gaan,
streek hij nog even lief kozend Tangs den ruigen kop van
den ouden Michel Angelo .
Dit was om nooit to vergeten, to midden van al die
sprookj esachtig e weelde van kleuren en licht, de tragische
figuur van dien armzalig en, ouden, blinders ezel .
Dc morgen van het v'ertrek was aangebroken . B an g h of e r sloot zich aan bij de Finsehe dames ; samen zouden
zij de refs naar Napels makers ; de familie v o n 0 f f e n b erg h
zou haar verblijf to Sorrente nog voor eenige weken betrekken, terwiji de jonge geleerde na eeu kort bezoek aan
Amaffi en Ravello, de refs naar Rome zou voortzetten.
Aan de haven heerschte groote levendigheid . Zware
koffers werden door j onge visschersvrouwen op het hoofd,
van de landingsplaats in kleine schuitjes gedragen, en naar
boord geroeid ; de passagiers werden in roeibooten over de
hoog opspattende witte golven, door de schuimende branding op de pleats hunner bestemming gebracht . De zee
was vrij bewogen met kleine, korte golven ; een gordel van
wit schuim bruischte om de rotsen van Capri .
De oude mevrouw von 0 f f e nb erg h had zich een
goede pleats op het dek uitgekozen en tante C 1 em en tin a
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kussens gezet, en met reisdekens en sjaals ingepakt, een .
levende inummie gelijk.
Be boot kwam in beweging ; langzaam week Capri
terug . Be kleine huizen van wit stuuk, straalden als
inarmeren miniatuurpaleizen op de rotsen, en de enkele
dadelpalmen stonden hoog in bet voile licht van de middagzon .
Een troep reizende muzikanten was inee aan boorci
gekomen, en spoedig kionk het onvermijdelijke Santa Lucia
over de golven .
,,Capri is prachtig in bet middaglicht," zeide Ran g
hofer tot Elizabeth .
,,Wanneer is Capri niet mooi P Het is hard om van_
zoo jets heerlij1s to moeten scheiden ."
„Later wij voor op de boot gaan, fre ale, en zien naar
wat voor ors ligt !'
Daar lag de zee, en reeds duideljk zichtbaar rechts,
bet vaste land ; zacht groene glooiingen, op een machtig
voetstuk van hooge grijze rotsgevaarten .
Langzaam stoomde de boot in stille gelijkmatige vaart,, .
de vooruitstekende rotspunt om van bet schiereiland van
Sorrente, een uitgestrekt stuk land zonder veel afwisseling,
dock inerkwaardig grootsch van lijnen . Rustig, stil, genesteld
in bet ruwe steep der rotsen, lag bet oude stadje, in de
liefelijke weelde barer oranjegaarden . flier en daar hoog
op de kust een villa, op een natuurlijken muur van rotssteen gebouwd, met diepe donkere grotten aan de zee,
onbereikbaar voor menschen, rnaar door eeuwenoude sagen
bevolkt met gedrochten, nymphen, sirenen en zeegoden ; en
nu en dap tegen de rotsen, metselwerk van steile trappen,a
naar de oranjetuinen .
,,Sorrente lijkt op Pompei van bier gezien," zeide
Ranghofer, „bet is als een doode stad ."
,,Morgen zal er ineer levee zijn, als wij er terug zijn,"
antwoordde Eli z a b e t h lachend . ,,Dat is de villa ,,Sirracusa", van de prinses C or t c ha ko ff," vervolgde zij levendig,
naar een groot wit gebouw met hooge kolommen wijzend ..
,,Wij molten vrij in bet park gaan, een waar pradijs van.
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heerlijk uitzieht over de zee ."
De boot lag even stil, en wend omringd door kleine
visschersschuiten, waarvan het bootsvolk met harde schelle
stemmen, de namen van eenige hotels to Sorrente uitschreeuwden ; ,,Tramontana, Lorelei, Hotel de Lon.dres," en.
boven alles uit ,,La Cocumella", met den eigenaardigen dubbelen 1-kiank van het Sorrenteeseh dialekt .
Eenige passagiers werden in de visschersschuiten gelatin en de boot kwam weir op stoom .
Een van de marskramers, die mee aan boord waxen
gegaan, met een kastje vol snuisterijen en bloedkoralen aan
een riem om den hall, kwam nu voor B a n g h o fe r staan,
en vroeg, ,,of hij de Signorina geen gedachteths wenschte
aan to bieden a"
Beiden moisten zij even lechers ., bij de gedachte aan
een souvenir nit de prullenkraam van dezen wonderlijken
ouden man .
Een oogenblik later stond er een oude hike, met kammen en brillen, voor hen to nijgen ; zij vroeg, ,,of de Signorina geen kam wilde koopen P alle Engelsche dames kochten
Napolitaansche kammen," verk}aarde zij met omhaal van
woorden . Ook deze afschuwelijke of komelinge van hit
schoone yolk wend afgescheept, en voor een oogenblik was
er rust .
De muzikanten speelden een volkslied en daarna een
wale ; ook zj kwamen vragen om loon voor hun werk .
Droomerig ging de tocht verder onder hit langzaam
dalen van de zoo . Capri was teruggezonken in nevelen,
bijna onzichtbaar geworden . De scherpe punt van hit vasteland lag blauw omdoezeld in avonddampen . Alleeri de
,,piano di Sorrento", hit vruchtbaarste stuk land van do
geheele landtong, met de dorpen Sant Agnello, Meta en
Vico, deinde op in zacht rooden glens ; en in de tegenover
gestelde richting, schitterde op de zee, een breede hello
verblindende streep van zoo .
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Voor den stoel der ingepakte tante C I e m en tin a was
een jonge vrouw komen staan ; zij speelde op de gitaar
en zong met een welluidende stem een zacht aandoeulijk
lied] e, dat niet onaangenaam kionk ; bet paste bij de stemming die nu heerschte . De mensehen waren alien tot rust
gekomen ; zelfs de marskramers en muzikanten waren in
een groep bij eikaar op bet achterdek gaan zitten, wel
wetend, dat van dit gezelschap voor bun bears niets meer
to wachten was .
Rooder en rooder straalde het licht nu over de golven ;
de baai van Napels vlamde op in scherpe tag en stalling met
de naehtschaduweri, die reeds Capri en een deal van hat vaste
land omhulden .
De huizen van Castellamare, Torre Annunziata, Torre
dal Greco en Portici, rezen op in den, glans, en hoog boven
de kieine steden in de diepte, atond Napels in vuurgloed
op de rotsen .
,,Ik moat grootmama vragen, bier to komen om Napels
in dit prachtige licht to zien," wide Eli z a b e t h ; zij stond
op en kwam een oogenblik later terug, gearmd met de
oude gravin .
Een glans van wondere schoonheid, gaf nu bet dalende
licht . Scherp omljnd stonden de rotsen van bet vasteland .
In purpergloed wierp de Vesuvius zware witte rookwolken
op, die hooger en hooger stegen, zich verijiend in kleine
witte vlekken aan den hemel bijna zonder kleur, van een
vaag etherisch zeegroen . Ver over de zee, in de richting
der eilanden Ischia en Procida, wierp de laag staande
zon een klaterend schel licht over den spiegel van rimpelende golven ; een lange blinkende metaalstreep, verblindend en pijnlijk voor bet 00g .
De beide dames en Rang ho fe r stonden nu, met bun
drieen bij elkaar, op bet voordek, omgloord door den gouden
gloed . De tegenwoordigheid der gravin verbrak de intimiteit van dit laatst samenzijn tusschen Eli z a b e t h en
Ran g ho fe r, dock zij hadden den vorigen avond in den
,,Kater" een vluchtige afspraak gemaakt, om nog in Napels
to zamen bet Museum to gaan bezichtigen. Beiden waxen
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zouden ontmoeten .
De boot naclerde Napels. Nu was het alsof de lichtstralen zich langzaam optrokken uit de golven, zich samendringend tot en grooten vuurbol, een schijf massief goud .
Het yolk werd onrustig, alles kwam in beweging ;
koffers werden gestapeld op het dek ; de reizigers, uit hun
mijmeringen opgeschrikt, werden aangestoken door de algemeene zenuwachtige gejaagdheid, om zich gereed to maken
tot vertrek .
,,Elizabeth wil je tante Olementina gaan helpen?"
zeide de oucle mevrouw, vriendelijk bevelend .
Zij bleef alleen met Rang ho fe r ; beiden zwegen . Een
doorzichtig purperen schjn deed nog voor een oogenblik
de golven oplichten, langzaam daalde toen een blauw licht
over de duister wordende zee . De gouden zonneschijf was
achter de watervlakte neergezonken, en aan den horizont
gloeide, in oneindige uitbreiding, een verre streep van diep
avondrood, aan de verste kimmen zich Iangzaam verzachtend .
,,Wij zullen nu afscheid moeten nemen," zeide de gravin .
,,Ik zou u nog gaarne morgen een bezoek brengen",
antwoordde Ranghofer.
,,Ik zal u, tot mijn leedwezen, morgen niet meer
kunnen ontvangen."
Deze eenigszins afgemeten woorden, deden den j ongen
man verschrikt opzien .
,,Zal ik uw kleindochter niet meer mogen bezoeken P"
ontviel hem plotseling ; onwillekeurig door dit antwoord
verradend, dat hij de bedoeling der oude dame verstaan had .
,,llet zal mij aangenaam zijn, indien ge mijn kleindochter niet meer bezoekt," antwoordde zij op denzelfden
Iaoffelijken, dock eenigszins afgemeten toon .
,,Ik heb hear nog iets to zeggen," stamelde hij verward .
De oude dame keek hem aan ; met iets vriendelijks in
de stem, waaruit nu alle autoriteit verdwenen was, vroeg
zij zacht : ,,kunt gij dit mij niet zeggen ?"
Rang ho fe r aarzelde een oogenblik ; tuurde near de
zee, alsof hij al zijn aandacht gaf aan de bevallige rots-
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in de nu duistere golven.
,,Ik heb uw kleindochter lief," zeide hij eeuvoudig
,,dit had ik haar zeif willen zeggen."
De laatste woorden kionken beslister en deden den
thou der gravin opnieuw veranderen .
,,Hebt ge u rekenschap gegeven," zeide zij eenigszins
streng, ,,welk eeu veraiitwoording gij daarmede op ii nemen
zoudt P" Toen hij zweeg, vervolgde zij : ,,hebt ge er over
nagedacht, wat het voor mijn kleindochter zou ziju, nit
haar eigen kring en omgeving to worden, verplaatst P"
De oude dame zweeg, als moest zij hetgeen zij verder
wilde zeggen, overdenken ; aarzelend vervolgde zij : ,,mijn
kleindochter is trotsch, zij heeft den trots van haar geslacht
en een hoog gevoel van haar of komst ; hebt ge u afgevraagd, wat het voor haar zal zijn, in een anderen maatschappelijken, kring to worden geplaatst P"
Zij zweeg op nieuw, als verwachtte zij eeu antwoord ;.
dock toen T a n g ho fe r niet sprak, vervolgde zij, als met
een verontschuldiging : ,,mijn kleindochter is door haar
wader aan mij toevertrouwd ."
B a n g ho fe r had gezwegen en zweeg nog . In zijne
verbeelding, zag hj zijn moeder voor zich, door wie hem
iedere kring der Weensche samenleving open stood, omdat
zij aan de aanzien1jkste geslacliten van Oostenrijk was
verwant. De oude gravin kon dit niet weten, want hij
had niet veel over zijue persoonlijke aangelegenheden gesproken ; maar hij begreep de oude vrouw op dit punt
daarom zeer goed . Doch indien men hem dien morgen. had
gezegd, dat zich ieniand zou plaatsen tusschen hem en het
meisje dat hij lief had gekreg en, dan zou hij daar waarschijnlijk om gelachen hebben ; en nu stood hij claar met
de gewaarwording, dat dit werkelijk zoo was .
Een uitdrukking van smart was over zijn gelaat gekomen, die de gravin niet ontgaan was .
,,Wat is een week om over het leven van twee menschen to beslissen P" hernam zij het gesprek, vriendelijker
gestemd .
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,,Maar welk een week," antwoordde hij zacht ; ,,zooals
men er misschien een in zijn levers doorleeft ."
„Lastdehrin gandez tijdenlifejkge
dachte voor u blijven ; eene idylle, zooals het levers op Capri
voor j onge menschen tech eigenlijk eene idylle is," hernam
de oude vrouw ernstig . En weemoedig liet zij er langzaam
op volgen : ,,de mooie jeugdherinneringen, mijn vriend, zijn
niet de minst kostbare schatten van een menschenleven ."
Somber, koud, lag de avondschemer nu over Napels .
Dreigend stood het groote donkere gevaarte van Castel
Nuovo, op de zwarth golven ; een doode wachter van de stad .
Tante Clementina was uitgepakt ; zij en Elizabeth
drongen zich, beladen met reisdekens en taschjes, door de
zich opduwende menschen heen .
,,Twee dingen meet ik u nog dringend verzoeken,"
hernam de oude dame snel ; ,,beloof mij, inijne kleindochter
niet meer to bezoeken, en niet aan haar to schrijven .
Wilt ge haar later zien, dan hebt ge de volle vrijheid
haar in het huffs van haar wader to ontmoeten ."
R a n g h o f e r beloofde .
De boot lag aan den steiger en de brug werd neer
geworpen .
De menschenmassa werd over de brug heen gedrongen .
Plotseling stonden zij allen bij elkaar op de grijze voile
kade, omringd door krijschende bedelaars, vagebonden en
havelooze facchino's ; twintig handers tegelijk grepen naar
burs bagage, en voor dat zij er zich rekenschap van gaven,
had de portier van bet hotel, waar zij den nacht zouden
doorbrengen, de dames naar een landdauer gedreven en
helpers instij gen .
Teen bet portier was dichtgeslagen, zag El is a b e t h
B a n g h o fe r naar haar toekomen, blijkbaar em afscheid
to nemen. Zij schrikte, teen zij zijn gelaat zag .
,,Wat kan er in dat korte oogenblik gebeurd zijn",
vroeg zij zich af, ,,dat hem plotseling zoo heeft doers veranderen P"
Ads door intultie begreep zij, dat zij er in gemoeid
was . „Zoo haar grootmoeder iets hebben gezegd, dat hem
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had kunnen krenken ?" ZiJ moist hoe streng zij kon zijn,
maar ook hoe goed zij het meende . Zij had de oude vrouw
zoo ernstig met hem zien spreken .
Zij opende het portier en sprung het rijtuig uit, liep
recht op hem of en vroeg : ,,morgen komt ge ores bezoeken,
niet wear ? en we gaan nog semen near het Museum P"
,,Tot mijn groote spijt niet, freule," zeide hij met gedempte stem, nauwlijks hoorbaar in het rumoer van de
street . ,,Het is het verlangen van mevrouw uw grootmoeder,
dat ik morgen niet meer komen zal, en ik vertrek nog
hedenavond met den nachttrein near Rome ."
Verbijsterd keek zij hem aan . Had zij hem wel goed
verstaan P R a n g h o fe r reikte hear de hand ; het werd
hear plotseling duidelijk, dat hj nu van hear zou gaan,
zonder eu enkel woord van afscheid .
,,Mevrouw de gravin verzoekt de Signora oumiddellijk
in het rijtuig to komen," sprak de stem van den portier
viak naast hear . De woorden kionken als een bevel ; als
aan een bevel gehoorzaamde E ii z a b e t h .
H a n g h o fe r wilde hear nog zeggen, ,,dat hij komen
zou, om met hear to spreken, met hear alleen, zonder inmenging van anderen," maar hij herinnerde zich zijn belofte, en sprak de woorden niet uit .
Het rijtuig verdween tusschen het rumoer en de karrendrukte van de haven .
Hij stored nu alleen op de kale, met den facchino, die
zijn bagage van de boot had gedragen . Hij gaf den man
eenige aanduidingen om zijn goed near het station to bezorgen en liep den havendam af, de stad in, langs het
Castel Nuovo, over de Piazza di Municipio, near de Via
Rome. Hij had anderhaif uur voor zich, voordat ziju trein
vertrok, en moest dien tijd zoek brengen .
In de Via Roma werd de vroolijke drukte hem ondragelijk ; hij verlangde near de eenzaamheid van de zee, en liep
langs het Teatro San Carlo en het Palazzo Reale, near de
wijk San Lucia, ziju lievelingswandeling, van vier jaar geleden, toen hij een winter in Napels voor zijn stadie had
doorgebracht .,
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claar in vollen gang . Bij het invalleii der duisternis waren
de vuren op straat ontstoken, waar omheen de arme bevolking zich na zonsondergang komt verwarmen ; stapes
groote vochtige houthlokken, vlamden sissend donkey rood
op ; de door vocht verdikte rook, omwalmde prachtig fantastisch de zwarte havelooze Ironies der omstanders . Overal
speelden draaiorgels, en troepen kleine meisjes, bijna zonder
kleeren, draaiden als tollen road op de mast der muziek .
Do zijstraten en sloppen, zoo schilderachtig bij daglicht waren nu in het donkey weggezonken ; alleen nit de
zijgangen, en hooge trappenstraten, verbindingen tusschen
San Lucia en hot hooger gelegen deal der stad, vial hier
en daar een mat schijnsel van lantaarns, spookachtige lichtschakeeringen werpend, in de krioelende inenschenkokers .
Rang ho fe r kende dit alles zoo goad ; hij had maanden lang niet vex van de Rione San Lucia gewoond ; maar
hij gevoelde er nu die vreugde niet in, van vroegor . Hij
grog verder de verlaten Via IPartenope over, naar do villa
Nationale . her was hat eenzaam ; hior bleef hij turen
naar de zee, en doorleefde in den geest op nieuw de week,
die achter hem lag. Hij herinnerde zich ieder woord dat
was gesproken, iedero gedachte, die hem had vervuld,
iedero aandoening, die hij had gevoeld, met eon verhoogd .
genot nu hat voorbij was, en geldealiseerd door de eonzaamheid .
Hoe had do onde dame kunnen spreken over daze week,
als van iets dat nets was P kendo zij hat leven dan zoo
weinig ; wist zij niet dat een week omgang zooals zij hadden
gehad, eon voorrecht is en een zeldzaamheid in . hat lever .
van j onge menschen nit hun stand P
„Last do herinnering eon liefelijke gedachte voor u
blijven !" hoorde hij do gravin wear zeggen, ,,oene idylle,
zooals hot lever op Capri toch eigenlijk eeno idylle is ."
Schuimspattond sloegen do golven der branding tegen
do basalten borstwering der zeoboulevard . Hot was geheel
duister geworden . Hot word tijd om naar hot station to gaan .
Hij nam eon plants voor Rome ; richtte zich in voor
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den nacht, in een compartiment eerste kiasse . Het ging
alles alsof bet zoo van zeif sprak ; alsof hij handelde near
een lang vooruit gemaakt plan . Alsof bet zoo gaan moest,
niettegenstaande hij zich vast had voorgenomen zijn vriend,
die tijdelijk to Ravello was, to gaan bezoeken . Eerst then
hij in den trein zat en in beweging kwam, ontstond er
plotseling klaarheid tot denken in zijn brain, en bet was
hem een raadsel hoe hij, die meende volkomen zelfstandig
to zijn, zich zoo had kunnen onderwerpen aan de bekrompene
drijverij eener heerschzuchtige vrouw .
Er bestond gees reden voor daze onderwerping, er was
zelfs geen enkele aauleiding voor ; hat was louter zwakheid
geweest, hij was overrompeld geworden, en kon voor zich
zeif geen verontschuldiging vinden . Wat hem hat meest
kwelde, was dat hij zich oneerlijk gevoelde tegenover hat
meisje, van wier liefde voor hem hij overtuigd was . Pit
was een reden, waarom hij zich Diet had molten laten leiden .
Dc train was reeds Oaserta voorbij ; hij trachtte naar
buiten to zien, om zijne gedachten in een andere richting
to brengen, maar er was Diets van hat landschap to onderscheiden . Alles was zwart van duisternis ; bier en daar
enkele lichtjes van steclen en dorpen, die in den nacht
voorbij gleden als beelden nit een ciroom .
Hij was alleen in de coupe, en richtte zich in om to
slapen ; van zijn reisdeken maakte hij een hoofdkussen, en
strekte zich lang uit op de bank . TIij sloot de oogen, maar
de gedachten bleven hem vervolgen ; zij draaiden uitsluitend
om dat &ne punt, waarom hij toch geluisterd had, naar
de woorden der oude mevrouw ; en onder bet dreunbewegen
van den train, ward zijn hoofd hoe langer hoe strakker,
en bet vermogen tot denken, hoe langer hoe geringer ; in
de eentonige cadans van geluid, hoorde hij onophoudelijk,
zenuwtergend, de woorden van wijsheid der oude gravin :
,,een mooie jeugdherinnering, mijn vriend, is Diet de minste
schat van. bet levee ."
Hij richtte zich op van bet harde hoofdkussen, zich
nauwlijks bewust of hij waakte of sliep .
Hij stond op, en wierp bet raampje open . De koude
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huiverend voor het geopende venster zitten uitkijken, dock
kon niet nag aan waar hij was . De koude luchtstroom
hinderde hem ; verkleumd, trok hij het raampje veer op .
Nu vokomen ontwaakt, was hij op nieuw overtuigd,
dat er geen enkel onoverkomelijk bezwaar denkbaar was,
tusschen hem en het meisje, dat hem boven alles dierbaar
was geworden .
Door deze overpeinzing geheel tot kalmte gekomen,
leg de hij zich op nieuw tot rusten fleer ; nu vol moed op het
geluk der toekomst, droomend over liefelijke herinneringen,
waarvan het teeder geheim veilig werd bewaard door twee
oude ezels en een paimboom .

Dorpfelds ,,Troja" en ante Ilias 1)
Door
Prof. Dr . K . KUIPER

De ,,homerische questie" heeft haar eeuwfeest al gevierd,
en nog blijft ze als een j onge coquette de ,,Lust and (dual"
van alle kiassieke phulologen. Want minstens enmaal in
ous levee moeten wij literatoren buigen voor haren invloed,
minstens eenmaal moeten we mee dwalen in haar doornigen
doolhof ; daarna laat ze ons nooit meer los, en of vervolgens
de groote en nooit seders dan ten deele opgeioste ilomerusvraag onze lust of onze kwelling zal blijven, zal wel voor
een groot deel eene questie van temperament ziju . Zonder
twijfel is het voor elk lezer van Ilias en Odyssee een
smartelijk oogenblik, wanneer hij voor het eerst gevoelt,
dat zijn critisch onderzoek de beeltenis steeds vager doet
worden van den grand vicillard aveugle et sans appui ; maar
toch zal hij oordeelen, dat het gewin grooter is dan het
verlies, zoodra hij erkent, dat zijn zoeken naar den oorsprong
van het epos wel de gelaatstrekken van dien
nen zanger
heeft weggevaagd, maar daarvoor in de plants hem dieper
inzicht heeft gegeven in het wonderbaar gestaltenrijke leven
der ontwakende Grieksche poezie . Kwelling daarentegen
1) Troja and Ilion . Ergebnisse der Ausgrabungen in den vor
historiechen and historisohen Schicbten von Ilion 1870-1894 von W i l h e l m
Dorpfeld mater Mitwirkung von Alfred Bruckner, Hans von
1ritze, Alfred GOtze, Hubert Schmidt, Wilhelm Wilberg,
Hermann Winnefeld . - Athen . Beck mad Barth 1902 .
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aan alien, die, zwichtend voor de kracht der weteuschappeiijke argumeuten van de eenheid-bestrijders, niet slechts
afseheid hebben genomen van den ,,nen Ho m er u
dock flu ook vast overtuigd, dat van den wonderstroom der
episehe poezie de bronnen in hat duister verborgen liggen,
iedere nieuwe poging om eene ,,Ur-Ilias" to oiitdekken,
en ieder rtieuw systeem tar on derscheiding van ,,jongere en
oudere lager" in hat epos, tar zijde schuiven en met een
zucht van bekiag over zooveel verlies van kostbare arbeidskracht verkiaren, dat ook dit ,,jdelheid is en kweiling
des geestes ."
Intussehen, niet nit daze twee groepen alleen bestaat
de Horn e r u s-iezende wereid . Nog altijd - al siinkt de
schare - zijn er, zoowel buiten den kring der eigenli,jke
philologen als daarbinnen, die den aanvai op de eenheid
van hat epos in 1795 door Friedrich August wolf
in zijue beroernde Prolegomema ad Horn&rum ingeleid en nu
rinds bijna vier menschen-geslachten voortgezet, in iederen
vorm veroordeelen . Zij glimiachen over den strijd, die, nu
reeds tier maai zoo lang voortdurend ais hat beleg van
Ilios zeif, nog niet tot de overwinning heeft geieid . Zij
veroordeelen elks scheidings-methods, hetzij ze met eene
of andere ,,Liederen-theorie" aankomt, hetzij ze wil uitgaau
van sane ,,kern-Iliac " ; ja, zij wraken ieder beroep op den
ontwikkeiingsgang van Rolandsiied of Nibelungen, orndat zij
den philologen ais zoodanig do bevoegdheid ontzeggen in
hoogste in stantie vonnis over een dichtwerk to veilen .
Kortorn zij ontwapeneu elken twijfei en elk bezwaar met
een beroep op dit woord van G o e t h e : ,,Tch bin mehr als
jemals von der Einheit and Untheilbarkeit des Gedichts
iiberzeugt, and es iebt ilberhaupt kein Mensch rnehr, and
wird nicht wieder geboren warden, der es zu beurtheiien
im Stande wire . Die Iliac scheint mir so rued und fertig
- man mag sager was man will - loss niehts daze noch.
davon gethan warden kann ." 1 )
1)

Brief

-van

Go e t he aan S chiller, 16 lei 1798 .

- 44 Hot is zeer de vraag, of G o e t h e ook thans flog zoo
zou spreken, nadat eene gansehe eeuw van archaeologisch,
taalkundig en cultuur-historisch onderzoek in de geheele
Homerisehe questie de bakens zdozeer heeft vorplaatst ;
maar dit is niet twijfelachtig, dat voor den merkwaardigen
man, wiens vurige liefde voor Ho m e r u s den eersten scoot
heeft gegeven aan do ,,ontdekking van Trojo", niet slech±s
do eenheid der Ilias als poeem, maar zelfs do bijkans
historisch vaste be±rouwbaarheid der verhalen van hot epos
eene onomstootelijke waarheid was . Met zijno Ilias in de
hand landde in 1868 Heinrich Schliemann aan do
kust van Troas, en trok zuidwaarts near de helling van
den Bali-dagh om de plok in oogenschouw to nemen, wear
Oh e v a lie r in 1786 even boven bet dorp Bunarbasehi
hot Homerisehe Troje had gozocht ; en dat hij zoo spoedig
zich hoofdschuddend afwendde van den heuvol, door cal
van geleerden erkond als do plek Wear Ilios moest hebben
gestaan, was niot in do oerste pleats eon gevolg van do
tegonstolling der jonge ruinos met den ouderdom dor sage .
Neon, hij kon or zich met zijne Ilias niet thuis vinden :
do topograflo van Bunarbaschi screed met de beschrijving
van Horn e r u s . Woderom, met do flies in do hand roisde
S c h lie m a n ii noorclwaarts near Hissarlik, den lagoren
heuvel, op welken do puinhoopen van hot Grieksch-Romeinscho Ilium waron gelegen ; on niots zoozeor als do ,,treffende
ovoreonkornst" van hot landschap, dat hij bier aanschouwde,
met Priamus' Troje zooals Ho m o r u s dat beschrijft, overtuigde horn ,,dat slochts bier en nergens andors hot heilige
Ilios kon hebbon gestaan ."
Do philologische wergild, door lango ondervinding opgevoed tot groote traaghoid in hot gelooven wear hot
Tlornorische ontdekkingen gold, ontving S c hi ie in a n n' s
met groote beslistheid uitgesprokon verkiaring uiterst sceptisch . En voorloopig zon die scopsis niot wijken . Wel is
Wear Meek bij de opgravingeii, in 1871 door hem ondernomon, nit inscripties ter piaatse gevonden, dat inderdaad
hot Grieksch-Romeinsche Ilium op Hissarlik moest hebben
gelegen ; maar ach, hoe weinig wettigden de tegelijkertijd
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en de povere fragmenten van uiterst primitief pottebakkerswerk S c h ii e m a n n' s j ubelenden uitroep : ,,Wenn es j emals
Troja gab - and main Glaube damn steht fast
so
em
kann es nur auf der Baustelle von Thou gewesen sein ."
Zoo bleef hat eenige j aren . Tn '72 deelde S c hi i em a n n met enthousiasme made, dat hij den onderbouw
van den ,,grooten toren" gevonden had, op welken sans
A n d r o m a c h e met kioppend hart Hector's terugkeer
van hat siagveld had verbeid : de geleerde wereid schudde
hat hoofd ; en noch S c h ii e m a it n 's vreugde toen hij ,,den
schat van Priamus" ingemetseld in een muur had gevonden,
noch de zekerheid waarmee hij hat volgend jaar de ,,ScaeIsche poort" en daarnaast hat paleis van Priamus ,,ontdekte", vond in Europa den weerkiank waarop hij gehoopt
had . Maar sane belangrijke verandering in de aJgemeene
houding tegenover den enthousiasten ontdekker kwam na
1878 . De kostehijke vondsten to Mycenae gedaan zouden
ondanks de verbazing, die daze onthullingen van een vroeger
bijna onbekend tijdperk der praehistorische kunst wekten,
op zich zeive misschien hat oordeei over S c h ii e m a n n
niet stark gewijzigd hebben ; maar de uitgave van zijn boek
over Mycenae bracht duidelijke bewijzen, hoe de onderzoeker
zeif door den arbeid, dien hij lief had, voor hat werk was .
bekwaamd geworden : toen S c hi i e m ann in 78 uaar Troje
terugkeerde, toen was, zooals P or p fe 1 d hat uitdrukt :
,,aus dam Schatzgraber der ersten Trojanischen Oampagnen
em
wissenschafthicher Ausgraber" geworden, en legde hij
in sneer systematische onderzoeking de basis voor betrouwbaarder kennis aangaande den Tiiosheuvel . Immers nu
erkende hij, dat duidehijk onderscheiderin kon worden tusschen verschiilende puinlagen van verschillenden ouderdom :
zeven lagers of ,,steden" constateerde S c h ii e m a it n ; en al
zou hater zoowei de lagenindeehing als vooral zijne besiissing, walks onder daze lagers de stad van Priamus was,
beiangrijke wijziging ondergaan, de grond voor geregeid
onderzoek was hiermee gegeven .
Van dien tijd of is de behangstelhing in de Hissarhik-
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opgravingen algemeen gebleven . En al waren er ten eerste
velen die voor ons inzicht in de Homerische poezie zelve niet
veal hail verwachtten van S c h ii e m a n n' s onderzoek, al
bleef ten tweeds ook B 11 n a r b a s c h I zijne voorstanders behouden, de neiging om met S c h ii e m a n n aan to nemen, dat
inderdaad de stall der Nieuw-Iliers stood op de pleats van
hat oude Ilios, nam bij de Homerus-manners van lieverlede
toe . Evenwel, wanneer zij hat oog listen gain over de a#bedding der muren door S c h ii e m a n n uitgegraven, zoo
weinig hecht, over de huizen zijner „stall van Priamus", zoo
klein, en over de doorgangen zoo eng, die hij straten nomads,
den vroegen ze toch met teleurstelling en twijfel : ,,is dit
nu hat ,,breedstratige" Troja P"
Tot herzien van opgevatte meeningen is de voortvarende ontdekker van Troje steeds bereid geweest . Trouwens, ditmaal listen hem ook de bij hem zeif gerezen bezwaren
Been rust, en in 1882 tong hij wear Ilios-waarts, thins
met D 6 r p fe 1 d die hem ook in, 1889 en '90 vergezeld
heeft . Het tastbaar resultant der hernieuwde opgraving
was vooral, dat over geheel het uitgegraven gedeelte de
moor van den praehistorischen burcht, dien S c h 1 I e m a n n,
zijne eerste Ineening wijzigend, met D 6 r p fe 1 d thins voor
't historische Troje hield, beter ward blootgelegd . Maar
er bleven ernstige bezwaren bestaan . Al to weinig paste
het karakter van dien muurbouw, al to weinig ook de snort
van huisraad, sieraad en wapenen, in daze „tweeds stall"
gevonden, met hetgeen de vondsten in Mycenae en elders
ons aangaande de ,,Myceensche" cultuur hidden geleerd ; zoo
bleef men aarzelen en twijfelend vragen : „zoo waarlijk
ooze kennis van den Homerischen tjd ooit door S c hi i e m a n n' s ijver worden verrijkt P"
Bijkans door een Coeval is in 1890 op die vraag een
antwoord gegeven, dat geheei an ders luidde den de meesten
verwachtten . De schitterende vondsten in de Myceensche
graven gedaan, hidden bij S c hi i em ann de hoop gewekt,
dat ook de heuvel van Hissarlik, die hem reeds den grooten
koningsschat had geschonken, dergeiijke koningsgraven verborgen hield . warm ze er, den zouden ze waarschijnljk,
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zuidwestelijke poort van de kleine sterkte, die men then nog
voor P r i a m u s' burcht held, een onderzoek ingesteld . Green
schat werd daar gevonden ; maar wat men vond was wellicht
nog kostbaarder . In de laag, die van den rotsbodem of de
zesde was, kwamen de muurresten van twee gebouwen voor
den dag, die en door afmeting en door voortreffelijkheid
van bouw zich zeer onderscheidden van apes wat tot nu
toe was gevonden, en de vrij talrijke daarbij to voorschijn
gebrachte voorwerpen van onmiskenbaar ,,myceensch"
karakter, brachten den onderzoekers deze vraag op de
lippen : ,,Tndien her, in tegenstelling met al hat to voren
gevondene, elementen van Myceensche cultuur aanwezig
zijn, moat dan niet her ook verder gezocht worden naar
een burgmuur, en zal, indien deze hier in de zesde laag
wordt gevonden onze ,,tweede stad" niet aan de zesde do
eer moeten afstaan van P ri a m u s' Troje to zijn geweest P"
Hat autwoord op deze vraag heeft S c h ii e in a nn, die
op tweeden Kerstdag 1890 to Napels is overladen, niet
meer molten zoeken . Maar aan D o r p fe 1 d is hat vergund
geweest, voor eerst, dank zij de pieteit van Sc h lie m a n n' s
weduwe, in 1893, en hat jaar daarna geholpen door den
finantieelen steun van hat Duitsche rijk, op initiatief van
den Keizer, hat Trojaansche vraagstuk tot een einde to
brengen, oat do verwachtingen van S c h lie in a n n's bestrijders zoowel ais van de onderzoekers zelven ver overtreft .
Tnderdaad bleak bij de driemaandelijksche opgravingen van
'93 de vestingmuur der zesde laag aanwezig op de plek
waar men die in '90 vermoed had, en wel over een belangrijk gedeelte van den omgang in veal beter toestand bewaard dan al hat tot nu toe gevondene ; en thans werd
een breede kring van gebouwen aan de binnen.zijde van dies
muur blootgelegd, door hun bouw zoowel als door de
binnen hunnen omtrek en in de zesde laag gevonden voorwerpen hat bijna onomstootelijk bewijs brengende oat op
Hissarlik een zeer belangrijke nederzetting in hat ,,Myceensche" tijdperk had gebloeid .
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reedelijk verkiaren . Over het geheele iniddengedeelte van
den heuvel, waar deze had gegraven, was oudtijds door de
IRomeinen de hoogte afgegraven om voor het heiligdorn
van Athene een groot plateau to verkrijgen . Zoo vond dus
S c hi i e m a n n onmidde11jk onder de Romeinsche iaag de
vdor-Myceensche . Was bet zeer to verwonderen, dat hij
die voor bet Troje van Pr jam u s hield? Maar thans was
twijfei niet meer mogeiijk ; en toen P o r p fe 1 d eindelijk de
spade neerleg de, kon hij met rechtmatigen trots getuigen :
,,Eine gewaitige Ringmauer mit starkers Tiirmen and eine
game Anzahl der Innerbauten waren ans Licht gefordert .
Alle gefundenen Bauwerke waren zwar sehr zerstort, aber
die erhaltenen Unterbauten zeigten eine so vorzflgliche
Bauweise and stauden zum Theii noch so hock aufrecht
wie wir es nietnals erwartet hatters".
Maar behoefde de geniale architect ook geenerlei tegenspraak to vreezen, als hij aan deze woorden toevoegde :
,,Angesichts dieser stattlichen Ruinen, namentlich der
schonen Stfltzmauern and der machtigen Burgmauer war
kein Zweifel mehr moglich : das waren die von Homer besun-

genert Mauern and Tiirme ; bier war die Burg des Priamos"?

Het Troje van P r i a m u s! Er zijn ernstige geleerden
genoeg, die deze woorden in een wetenschappelijk onderzoek nauwelijks passend achten . ,,Homerus" zoo zeggen zij,
,,om bet even of gij bij 't noemen van dien naam wilt
denken aan nen dichter, of aan eene lange nj van zangers,
Ho m e r u s heeft met zijn lied nooit ilios, noch dat van
Dorpfeld, noch dat van Bunarbasehi op bet oog
gehad . De oude sage kept geene plaats, zij past op iedere
kuststreek . Een Troje van
Ho na e r u s is er nooit geweest .
Het Ilios van Prim u s is -- als zijn koning - dichterfictie". En anderen, minder sceptisch, maar niet minder
koel tegenover de resultaten door S c h l i e m a n n en Do rpfe 1 d bereikt, zeggen : ,,Nu ja, bet tooneel der Ilias is wel
in Troas geplaatst, en eene zekere algemeene notie van bet
landschap valt aan den dichter niet to ontzeggen, maar wie
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dat naast nauwkeurige kennis van Griekenland, werwaarts
de helden nit den oorlog huiswaarts keeren, eene in bet oog
vallende vaagheid van voorstelling staat ten opzichte van
het Trojaansehe land.. llei is weinig aannemelijk, dat de
dichter, die hetzij hij 't vaste land van Hellas heeft bewoond,
hetzij hij in de landstreek van Smyrna of daromtrent thuis
behoorde, hoogst waarschijnlijk Troas nooit met eigen oogen
aanschouwde, eenen bepaalden, hem persooniijk bekenden
burcht op bet oog heeft gehad ."
Bijkans overbodig is het, ears to duiden hoe geririge
waarde voor de verdedigers der beide bier geschetste opvattingen - wier bestrijding buiten bet kader dezer studie
valt - D or p fe 1 d' s ontdekkingen hebben . Al werden wat door den toestand der vlakte van Troas niet to verwachten is, nog tiers zulke burchten gevonden, al werden
nog tiers Hissarliks ontgraven, op de eer van bet door den
dichter gefingeercie Troje to zijn, zou geen. van die tier .
boven de anderen aanspraak kunnen makers ! Maar voor
wie meenen, dat bet homerische epos, hoe den ook outwikkeld tot zijnen tegenwoordigen vorm, op zeker oogenblik
van zijne ontwikkeling in verband is gebracht met eene
bepaalde historische gebeurtenis, met de vermeestering van
een stad in Troas door overzeesche vijanden, is de overweging van D Or p fe id's identificatie van zeer hoog belang,
en zuiks to meer omdat die identificatie niet maar alleen
de hypothese is van een architect, die hoe geniaai ook,
meermalen heeft bewezen, bet met de philologie niet altijd
zoo heel nauw to nemen ; maar thaus tot ons komt gesteunci
door een staf van speciale geleerden, van welke ieder voor
ziju terrein de beteekenis der indeeling in lagers heeft
onderzocht en de cultuurontwikkeling van ieder flier lagers
in een afzonderlijk hoofdstuk heeft in bet iicht gesteld .
Het is wenschelijk, zeer in bet kort, enkele resultaten
hunner studie bier merle to deelen, voorzoover deze aithans
Iicht kunnen werpen op de vraag, die ons voornamelijk
bezig houdt : Wet ken ID Or p fe 1 d ' s boek ons leeren omtrent onze Ilias P
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De opgravingen in de onderste sehacht - uit den
card der zaak gering van omvang - spreken van. eene zees
primitieve bevolking . Een dunne ringmuur omgaf hun
klein dorpje op den heuveltop ; povere huisjes uit kleine
steenen opgebouwd waren hun tot mooning. Hunne werktuigen, hamers zoowel als bijien, waren van steer, hun
aardewerk nit de hand gevormd, was voor de open viam
gebakken .
Maar reeds bij de bewoners van de tweede laag is
groote verandering. Een sterker burgmuur omgeeft hun
burcht, ruimer dan de vorige : een muur nit ruwe blokken .
met sterk glooiende bossing en een loodreeht bovengedeelte
uit leemtegels . Eng zijn de poorten, maar goed versterkt
door dubbelen voorsprong ; erg zijn ook de straten, die
near het plateau voeren. Maar op dat plateau lag in vrij
ruimen hof de koningswoning bestaande nit verschillende
naast elkander gelegene langwerpig vierkante huizen (megara)
met voorhal . Groot is de voorraad vaatwerk die aangaande
de ontwikkeling van techniek en smack gednrende d.e drie
periodes van deze laag getuigenis afiegt . Weldra niet
meer los door de hand, maar op het pottebakkerswiel, gevormd, straks ook in den oven gebakken en regelmatiger
van klenr, wint de keramiek gedurende dit tijdperk in
techniek wet ze in individnaliteit verliest . Immers de
menschelijke gelaatsvormen der bekers en potter, de
diervorm der kruiken, wier vroegste naturalisme iets had
dat ors behaagde - zooals kunstwerk van vaardige kinderen
op een slojdschool zon doer - zien wij order den invloed van
de schijftechniek opgaan in het ornament ; maar dear naast
worden de kannen - bepaaldelijk de voor Troje eigenaardige
snavelkan - rijker, fijner en regelmatiger van vorm . Overigens
staat ook in andere indnstrie de bevolking van dit praehistorische Troje reeds verrassend hoog . Naast ontwijfelbaar geImporteerde voorwerpen - zooals de beroemde
koningsbijl van lapis lazuli - werd een masse gouden,
zilveren en bronzen zaken gevonden in to groote verscheidenheid van vorm en bewerking, den dat uitsluitend
can import to denken viel ; in de eerste pleats de in den

51 burchtmuur ingemetselcie schat, then Sc hi i em a n n bij 't
vinden ,,Schat van Priamus" had gedoopt : zilveren en
gouden vazen, bronzen dolkkiingen, strijdbijien van gekiopt
brons, armbanden, scheermessen, ja, meer dan achLduizend
gouden ringers . Maar ook de steentechniek bieef zich outwikkeien ; aiieen in de kieine vrouwen-idolen ward v an.
de ineest primitieve vormen niet afgeweken .
De afkomst van daze bevoiking, die waarschijniijk gedurende ears half millennium, in drie door verbouwing en
verbetering van den muur kenbare periodes, den Trojaanschen
heuvel heeft bewoond, achten B r ii c k n e r, en G 5 t z e niet nit
de vondsten to bepalen, al is eenerzijds overeenkomst met
Phrygische, anderdeels verwantschap aan AegeIsche cultuur
niet to miskennen . Maar nagenoeg zeker is hat, dat hat
einde deter dynastie eene overrompeling is geweest . ]E[ierop
wijzen niet alleen onmiskenbare teekenen van een aigemeenen brand, dock ook het fait, dat op verschillende
plaatsen ,,schatten" in den trant van den ,,Koningsschat"
zijn gevonden, die taker niet zoo bijeen bewaard gebleven
zouden zijn, indien de inwoners vrijwillig nit hunne stad
waren wag getrokken .
Op dezen eersten bloeitijd van den burcht is driemaal
achtereen eene armelijke bebouwing van de plek gevoigd .
Op de puinhoopen der huizen van den tweeden burcht ;
maar hoogst zelden op hun grondviak, warden haastig
kleine woningen genet, straks tot twee meal toe door andere
niet veal betere vervangen. Wear is Troje een dorp, al
wordt ten laatste, gedeeitelijk met gebruik van den vorigen
burchtmuur, de ommuring hersteld . - Maar van geheel andere
krachten getuigt de burchtmuur van de zesde laag, door
B Sr p fe 1 d aan de geheele oostzij tot op de fundeering
blootgeiegd, aan de zuidzij geheel geconstateerd dock slechts
ten deele ontgraven, en aan de westzij voor een deal vrij
gelegd, voor een deal niet meer aanwezig bevonden, terwiji
hij aan den noordkant geheel ontbreekt . Ret zijn sterke
inuren, onder den grond nit mw gelaten blokken, boven
den grond glad bewerkt en zoo voortrethjk aaneen gevoegd,
dat zelfs flu nog hat werk hier en daar geheel gaaf is . In
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hoogte, in aanleg, bovenal in den voortreflijken bouw de r
groote poorten en der torens doorstaat deze vesting schitterend de vergelijking met Mycenae en Tiryns .
Eenheid van aanleg treft ons oog zelfs op den geteekenden plattegrond . Er is in deze terrasgewjs gebouwde
burchtstad een streven our door concentrisehen bon w en
convergeerende muren ears fraai half-cirkelvorming geheel
met goede breede straten to krijgen, dal doet vragen, of niet
het geheele bouwplan is ontworpen door enen wil, en van
binnen nit geprojecteerd . Overigens, met gene enkele
uitzondering, zijn al de woningen die gevonden zijn, immers, zooals reeds gezegd ward, hat midden van de
zesde sled is door de Romeinsche afgravingen geheel verdwenen - zijn al deze woningen nog geheel gebouwd near
den eenvoudigen grondvorm van welke de oudste Grieksche anakten-huizinge de consequentie is . INlets in deze
deals vierkante, deals langwerpige megara, sours van
voorhal voorzien, sours zonder voorhal, herinnert zelfs maar
in de verte aan hat goad doordachte architectonische
systeem, dal ieders verbazing heeft opgewekt in de paleizen
van Onosus en Phaestus op Crete . En wanneer men zich
afvraagt, hoe dan wel de vorstelijke woning, die ongetwijfeld op hat hoogste, thans verdwenen terras lag, er
zal hebben uitgezien, dan zal men moeten erkennen dal
dit Trojaansche kasteel klein en burgerlijk moat hebben
geschenen niet slechts in vergelijking met de Oretensische
paleizen, wier pracht en ontwikkeling aan hat Oosten en
Aegypte herinnert, maar ook zelfs tag enover de paleizen
van Mycenae en Tiryns ; al zien wij niet voorbij, dal de
gevonden keramiek naast bewijzen van import ook proeven
geeft van welgeslaagde pogingen our door eigen fabrikaat
materiaal en vorm der geImporteerde wear op zijde to streven
Ten opzichte van de belangrijkheid dezer resultaten van
ID or p fe 1 d' s expeditie ken bezwaarlijk groot verschil van
meaning bestaan . Ooggetuigen kunnen misschien met de
geleerde opgravers twisters over de j uistheid der get rokken
lagers-indeelingen, archaeologen over de herkomst van enkele
der als inheemsch erkende kunstvoorwerpen ; loch sleet
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ceensche" burcht gelegen, die, zooals uit de overblijfselen
duidelijk blijkt, door brand verwoest en met geweld vernield is geworden, en daarna gedurende een zeker tijdperk als
dorp is bewbond geworden door eene eenvoudige bevolking
(Vile laag le periods), blijkens hat door hear gebruikte
pottebakkers-werk behoorende tot denzelfden landaard als
de vorige bewoners . Zij heeft op hear beurt wear pleats
gemaakt voor anderen (Vile laag 2e periods), hoogstwaarsehijnlijk vreemdelingen . Be bouw der huizen van
deze tweeds periods der
JJe Iaag wekte reeds hat vermoeden, dat men hier to doers had met van elders overgekomen stammers, maar bovenal ward deze veronderstelling
gewettigd door de opmerking der deskundige archaeologen,
dat zoowel in hat vaatwerk als bepaaldelijk in de bronzen
en beenen voorwerpen uit deze laag to voorschijn gebracht,
eene merkwaardige overeenkomst was to bespeuren met de
cultuur in de Donaulanden waargenomen . Daze opmerking
stemt volkomen overeen met hat fait, uit de oude schrijvers
bekend, dat in de achtste eeuw voor Christus Thracische
staminen, de Treriers en de Cimmeriers, hat noordelijk deal
van Klein-Azie in tijdelijk bezit hebben gehad . Pat de
stall Antandros, in 't zuidelijk deal van 'goes g slag en,
honderd j aar lang door de Cimmeriers is bewoond, getuigt
A r is t o t e 1 e s, en hat is dus niet lichtzinnig aan to nemen,
dat ook op den Hissarlik-heuvel in de Vile laag eene
nederzetting van deze barbaren moat worden errand .
Maar nu komt de grootste moeilijkheid . Op den Hissarlik-heuvel is in lateren tijd eene Grieksche stall gebouwd,
walker sporen in de Ville laag, onder de Romeinsche
nag ends, zijn to voorschijn gekomen ; hare inwoners noemden
zich Iliers en hadden de vests overtuiging, dat zij woonden
op de zelfde plek wear sans hat Homerische Ilios had gestaan . Hat goad recht dier overtuiging ward evenwel reeds
in de oudheid fel bestreden . Bepaaldelijk is met groote
beslistheid tag en deze ,,aanmatiging" in 't krijt getreden
Ar is t arch u s' tijdgenoot P em e t r i us van Scepsis, een
inwoner dus van Troas, die (bij Strabo XIII, 597 en vv .)
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op zeer stelligen toon verklaart, dat de stichters van hat
then bekende Ilios (hat Grieksche Ilios op Hissarlik) oudtijds
op die plek en niet op de pleats van hat Homerisehe Troje
hun nieuw-Ilios hadden gebouwd, ten einde de booze voorteekenen to vermij den, die de herbouw der stad op de oude,
blijkbaar door de Goden vervloekte plek zou hebben kunnen
in vervulling brengen . „Hat oude Troje", zegt P e m e t r i u s,
,,lag dertig stadien meer landwaarts in, op de zelfde plek,
waar nu nog Iliort Dome („hat Dorp der Iliers") ligt ." Wet zullen wij met daze kategorische verkiaring aanvangen P
Ze tar zijde leggen met de opmerking, dat P em et r ins'
j aloezie een slechte raadgeefster was P Ze bestrij den met
dit argument, dat in ieder geval de historieschrijver H e 11 a n i c u s, die een pear eeuwen voor P e m e t r i u s leefde,
het goad recht der Iliers op hunnen naam reeds had erkend P
Of zullen wij, voor alle zekerheid nu ook nog een.s gain
graven op de veal minder gunstig gelegene berghellingen
,,dertig stadien meer het land in" waar indertijd hat gehucht Iliou Kome moat hebben gelegen P - Zoover zal ons
ongeloof wel niet gaan . Maar toch ken hat niet anders of
eeniger mate heeft P e m e t r i u s' oppositie, al was zij den
ook door geen enkel eigenlijk afdoend argument gesteund,
alweer onzen argwaan wakker gemaakt, en wij vragen :
,,Aangenomen dus - wet zich met de opgravingen voor
oogen niet meer last tegenspreken, dat op do plek van
onzen ,,Myceenschen burcht" zich later de Nieuw-Tliers
hebben neergezet, met walk recht noemen zij zich Ilirs en
hunne stad Ilios? Bestond er voor hen then zij hunne stad
op de puinhoopen van den Hissarlik-heuvel bouwden,
eenige aanleiding om aan to nemen, dat juist dear hat oude
heilige Ilios eens had gelegen P Was er eenige traditie
bepaaldelijk aan die plek verbonden ; is er eenig, 't zij historisch
't zij - nog liever - sacraal verband tusschen hunne stad
en den ouden burcht to vinden P
Door een even scherpzinnig als nauwkeurig betoog
heeft .& 1 f r e d Br ii c k n e r in hat negende hoofdstuk van
P or p fe 1 d ' s werk dit sacrale verbandd aangewezen . Een
oud en heilig gebruik, slechts in zeer enkele periodes van
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een zeker aantal j onkvrouwen near Nieuw-Ilios werd gezonden
ter verzoening van de euveldaad van A i a x den LocriSr
(in het epos den reef van den on s meer bekenden A i a x
T e 1 a m o n' s zoon), die bij de inname der stad in euvelen
moed C a s s a n d r a had weggesleept van het altaar van
A t h e n a, wear zij bescherming zocht. Nu beweert wel
I) e in e t r ins van Scepsis, dat dit gebruik eerst dateert
van de zesde eeuw voor onze j aarteliing, maar teg mover
die apodictische, door geen enkel bewijs gestaafde, verkiaring
van ID e m e t r iii s kan men - om het getuigenis der
Nieuw-Iliers, die als partij in het geding misschien geen
aanspraak op vertrouwen inogen maker, ter zijde to later
- vooreerst eene door Br ii c k n e r nit IPolybius (XII . 5)
geciteerde pleats stellen, nit welke blijkt, dat omstreeks
700 v . C, het heilig gebruik om uit bepaalde adellijke geslachten j onge dochters ter verzoening aan de Jonkvrouw
van Ilios to zenden bij de Locriers reeds bestond ; den het
getuigenis der Locriers zeif, die toen ze in 346, waarschijnlijk slechts voor een tijd, de heilige zending staakten,
dit deden op grond, dat ze nu volgens den goddelijken eisch
1000 jaar

tang

het otTer hadden gebracht, waaruit in ieder

geval volgt dat zij zeif het als een overoud heilig gebruik
kenden ; en ten slotte ken men wijzen op de overeenkomst
van den ritus zeif met de oudste literaire traditie omtrent
het vergrijp van A i ax . Volgens het verhaal toch, ors uit
een overzicht van het oudste epische gedicht dat dit gedeelte der A i a x-sage behandelt, bewaard, was A i a x, vervoTgd door de Grieken, die hem om zijn vergrijp wilden
steenigen, gevlucht near het altaar van Athena, en op die
wijze aan den flood ontkomen . Men vergelijke hiermee den
ritus geobserveerd bij het overbrengen der Locrische meisjes :
bij hare landing loeren de Iliers op hear om ze to steenigen ;
langs geheime paden ontkomen ze near het heiligdom van
Athena, en door deze gered blijven zj in harm dienst als
tempeislavinnen ; ken men nu loochenen flat ook het epische
verhaal (zeker niet j onger den 700 v . 0 .) reeds stond order
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cultus-gebruik P
De erg umenten door B r ii c k n e r ter versterkin g van
cUt betoog aan de ruInen zelve ontleend, moeten wij hier
laten rusten. Dat inderdaad op den N .-O . hoek van den
heuvel op dezelfde pleats, wear in Romeinschen tijd het
groote heiligdoni van Athena Iliaca heeft gestaan, zich
ook in Griekschen tijd een Athena-tempel beyond, is hoogst
waarschijnlijk, dat dit de tempel was, wear volgens H e r o do t n s (VIL43) X e r x e s op zijn tocht naar Griekenland
een bezoek bracht, en anclerhalve eeuw later, volgens
Ar r ian us (I . 11 .8), A 1 e x an d e r aan Athena offerde, niet
minder aaunemelijk ; maar het verband door B r fl c k n e r
tusschen de op die pleats gevonden overdekte gangen en
bronputten net den tempeldienst der Locrische jonkvrouwen. aaugewezen, laat zich nauwlijks Loader plaatselijk
onderzoek, zeker niet zonder zeer nauwkeurige terreinteekening vaststellen . 1Toor ons doel is het genoeg to
constateeren, dat de plek, door de Nieuw-Iliers voor hunne
stichting uitgekozen en later als Nieuw-Ilium in den Romeinschen tijd bekend, tevens de heuvel, op welken een zeldzaam
sterke vesting, in Myceenschen ijd gebouwd en met geweld
verwoes±, had gestaan, nog in den tijd harer weder in bezit
name de heilige herinnering in Athena's heiligdom bewaarde
aan eene sage die met ons Ilias-verhaal in de allerriauwste
betrekking staat . Ziedaar inderdaad een uitnemend belangrijk resultant:
Historische ontdekkingen als de hierboven ineegedeelde
kunnen sours onverwachts op de moeilijkste vragen van het
epos een bevredigend antwoord geven . Bedrieg ik mij niet,
dan geldt dat ook van Br ii c k n er' s hypothese . Zij verduidelijkt ons het raadselachtig karakter der godin Athena .
In de Ilias is At h en a overal en altijd de trouwe beschermgodin der Grieken, de strijdbaarste en mast Her a
de onverzoenlijkste tegenstandster van Troje . A chill e s,
P i o m e d e s, 0 d y s s e u s staat ze terzijde met strijcllustige,
half moederlijke, half zusterlijke kameraadschappelij kheid ;
daarentegen geeft geen bladzijde in onze Iliac wreeder

- 57 getuigenis van hare onverzoenlijkheid tag en Troje als die
waarin verhaald wordt, hoe ze H e c t o r lokt ten doode,
hem misleidend in de gedaante van P e Ip ho b u s. En
die zelfde A t h e na is bet, die troont op den burcht
van Troje! [llaar brengen de vrouwen van Ilios hare geschenken, haar smeeken zij om huip, tot haar richt
r1 h e a n o dat gebed van wanhoop en verbittering : ,,Verbrijzel
toch de fans van ID io m e d e s - doe hem zeif near storten voorover in 't zand, vaor de SeaeIsche poorten !"
Is hier
nheid van gedachte P Zeker niet ; en de dichter
van hat zesde book heeft niet cans getracht de tegenstrijdigheid weg to nemen . Want op hat gebed van T h e a n o
leaf hij volgen : ,,Zoo sprak zij in den gebede
dock FlI a s A t h e n a hoorde niet naar haar ." - Twee Athena's
zijn bier tot eene godheid samengesmolten : de Athena der
AchaeIsche heirscharen en de geheimzinnige godin van de
Trojaansche Pergamos, gediend door ecu Thracische priesteres,
T h e a n o, wier eigen patronymicum K is s e z s op zeer nierkwaardige wijze .et heilige klimophout in onze gedachten
roept, bet bout waaruit ook op andere plaatsen de oudste
godenbeelden van Dionysos en Athena waren gesneden .
Was de zanger van bet zesde hock zich die ineen smelting
bewust P 1k waag niet bet to beslissen . Mear dit is m .i .
duidelijk : de tegenstelling bleef bewaard, en de AchaeIsche
Pallas strijdt feitelijk tegen de Athena Iliaca van dat
oogenblik af, waarop de Homerische sagenpoezie zich vast
heeft gehecht op den bodem van Troas .
Wanneer dat is geschied, en gedurende weik stadium
van den langen, ons bijkans onbekenden ontwikkelingsgang
der oudste episehe kunst, dat is ook thans nog niet gebieken ; in bet schemer-duister van de Aeolische en Ionische
kolonizeering der noordwestkust van Klein- Azie hebben
natuurlijk de onderzoekingen op Hissarlik niet plotseling
ecu balder licht ontstoken . Maar bet is al ecu schoon resultaat, dat ID o r p fe 1 d' s opgravingen en de daaraan vastgeknoopte onderzoekingen, vooral van B r ii c k n e r, ons daze
overtuiging hebben geschonken : De geweiddadige verwoes-
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ting van den Myceenschen burcht op Hissarlik is het historische felt, dat ten grondsiag ligt aan het rijk versierde
verhaal van Troje's val in ooze Iliac .
Opzettelijk - en met deze opinerking kom ik tot de
beantwoording mijner voornaamste vraag : „wet nut geeft
ons D o r p fe 1 d' s arbeid voor de kennis onzer Iliac" opzettelijk druk ik mijne vreugde over de gewonnen resultaten in eenigszins kalmer bewoordingen uit den ID ® r p fe 1 d zeif dat heeft gedaan . Want dit inoeten wij ons toch
duidelijk voor oogen houden : wie zegt : ,,E[et Troje van
P r i a m u s, den burcht door Ho m e r ii s bezong en, hebben
wj veer opgegraven," die sticht verwarriDg .
,,lloe flu," zal menigeen geneigd zijn, zulk eenen opgraver to vragen, ,,het Troje van P r i a m u s? Zoo wjs ons
dan de ScaeIsche poort en de IDardanische, wijs ons den
,,hoogen toren", toon ons het grafteeken van A is y e t e
wear de spie Po lit e s zat uit to kijken near den vijand ;
zeg ons, wir de eik stood, waarbij de Trojaansche vrouwen
vol bekommering H e c t o r to gemoet kwamen, vragende
near hare manner en near hare broeders en zwagers !"
Wie z 66 vraagt, zeker, hij zal bij den onvermoeiden en
geestigen ID ® r p fe 1 d niet vergeefs op antwoord wachten .
IMIaar als hij den niet slechts om .trent al deze punter . is
ingelicht, maar zelfs staande bij een zwakker punt van den
westelijken burgmuur, den vindingrijken Bids hoort zeggen :
,,Zie, zou dit niet het punt ,,bij den wilder vijgeboom"
zijn, wear A n d r o m a c h e Hector voorwaarschuwde," of bij
een van de aan dien kant liggende huizen ID 6 r p fe I d
hoort fluisteren : ,,'t ken best zijn, dat dit het huffs van Par is
was," dam loopt hij gevaar straks, alleen gelaten in zijn
onderzoek to gaan uitrekenen, hoe in de middenruimte van
ID ®r p fe 1 d' s stadsplan, op het hooge terras, 't paleis van
P r i a m u s met zijne twee-en-zestig bijgebouwen ken hebben
gestaan, terwijl toch en voor -dat paleis en voor H e c t o r s
wooing en voor het heiligdom van A t h e n a, om flu nog van
A pollo 's adyton to zwijgen, slechts eene ruimte van
hoogstens 9000
meter binnen den krans der teruggevonden
gebouwen beschikbaar blijft .

rusteloos j agende wolken des hemels

eilanden
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van ilissarlik to bewandelen, maar met P 6 r p fe 1 d ' s Troja
in de hand terug to keeren tot onze Ilias, dat is, indien
ik niet dwaal, de les, die dit kostbaar book ons moat leeren ..
Een van de vale wegen tot oplossing van hat veelvoudige
raadsel dat de Blomerische poezie ons voorlegt, zou missehien
door zulk eene lectuur to vinden zijn . Pat de Helleensehe
stammers, die tussehen de elfde en de achtste eeuw, deals
.
nit hat vaste land van Griekenland, deals v an. d e
nit, van Lesbos, Rhodos, j a van Creta uit, Troas en Mysie,
Phrygie en Lydie kwamen bevolken, met hun cultuur hunne
sagen medebrachten, we weten hat alien . En terwiji wj
bespeuren, hoe, then eenmaal door hat geheimzinnig verloop der episehe poezie hat ,,Tlios van P r i a m u s" het
middenpunt van dien sag ensehat was geworden, iedere stain
zorg droeg, dat ook zijn schoonste legenden-bloemen
bloeiden in den hof van Troas, zien wij wel, dat vaak oude
stain-Goden zich hebben gehuld in menschelijke gedaante,
't zij ze den Aeolischen linnen rok aanschoten, 't zij ze, in
jongere periode, zich wapenden met het ,,Ionische" borstkuras ; gissen wij wel somtijds, dat we op de vlakte aan den
Scamander tot getuigen worden gemaakt van ecu geveeht
dat lang voor dezen gestreden was in de bergen van Thessalie, aan de ravijnen van Creta, of missehien, nog veal
vroeger - then die heroen nog goden -wren
t ussch.en.
de
. Maar zoo dooreen
gevlochten is de sagenkrans, dies . H o m e r u s ons naliet uit
eens nog veal rijkeren overvloed, zoo gewijzigd werden vaak
die heldenfiguren, then ze zich schikten in de gelederen die
uit den kleinen rooftocht tag en n koningsburcht eene
invasie zou makers, ondernomen door tienduizenden, then de
,,zes schepen" van H e r a k 1 e s warden tot de „elf honderd.
zes en tachtig" van A g a m e m n o n, dat nauwlijks ene poging
om systematisch to scheiden en to ordenen anderen dan hem
die zeif hat systeem uitdacht pleegt to overtuigen .
Maar ten opzichte van Troje zelf vindt zulk een onderzoek licht iets meer vasten grond . Indian werkeiijk terecht,
zooals P or p fe 1 d met begrijpelijke zelfvoldoening getuigt
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door Ho m e r u s bezongen Troje erkennen", dan moat er
ook mogelijkheid bestaan orn in onze Iliac althans de
sporen wear to vinden van bet oorspronkelijke lied van
Troje, dat flu is verduisterd door den aanwas van troepen,
den groei der stall, de toename der faam van de Priamiden .
Zulk een Troje, ears burcbtstad zonder bondgenooten,
zich verdedigend door den starkers arm der Priamus-zonen
alleen, niet tegen tienduizenden, maar tegen enkele scharen,,
terug to zoeken in bet wapengekietter van onze Iliac is
eene aantrekkelijke en dankbare tack, maar bier beboort
zij niet to huffs . IE[ier zij er alleen op gewezen, hoe nauwkeurig de dicbter, al kende hij boogst waarscbijnlijk bet
inuerlijk der verwoeste stall niet meer, baar karakter als
burcbt zonder ommuurde onderstad beeft bewaard . Nergens
in de Iliac - hoezeer wjj ons dat antlers plegen voor to
stehlen - is van een ommuurde onderstad sprake . De
ScaeIscbe poort grenst aan de buitenzijde aan bet slagveld,
en wie baar binnentreedt komt ,,terstond" aan de Koningspaleizen : bet Thios zooals de Homeriscbe zangers bet zicb
bebben voorgesteld is niets dan een burcht . Zoo ahleen kan
men zich eene voorstehling makers van UI e c t o r ' s driemaal
berbaalden omloop om de stall in die laatste ure toen hj
vlucbtte voor A chill e s ; en op zulk eene stall past uitnemend de herinnering van T 1 e p01 e m o s aan de daad
zijns vaders H e r a k 1 e s, die eertijds Troje had genomen
,,slecbts met zes schepen, en met weinige manscbappen ."
En in dien zin leeft werkelijk nog in . onze Iliac bet
Troje van Hissarlik, en met die, zeer belangrijke, beperking
beeft ID o r p fe 1 d bet recht to zeggen : ,,den Burcht van
Pr i a in u s hebben wij terug gevonden ."

De voorboden van den nieuwen tied
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Sommige gedeelten der gesehiedenis van ons Vaderland
bezitten in zeer geringe mate de sympathie van het thaDs
levende geslaeht . Men zen daartoe bij voorbeeld kunnen
rekenen het tijdperk der vroege Middeleeuwen, dat v66r de
3de o f l4de eeuw ten gevolge van gebrek aan bronnen,
waaruit wij die tijden zouden kunnen leeren kennen, weinig
meer aanbiedt dan eene verzameling zeer los samenhangende
stukken en brokken historisch levee : de menschelijke geest,
thans vooral begeerig naar samenhangend weten, gevoelt
weinig belangstelling voor die op zichzelf staande feiten,
waarvan wij de juiste beteekenis niet kunnen beoordeelen
zoolang wij de oorzaken en gevolgen ervan niet kennen,
ja zelfs niet molten hopen ze ooit to zullen kennen - voor
die ,,chineesche schimmen", want zoo malt men . die wazige
tafereelen wel noemen, die een oogenblik met drukke
beweging in halflicht over het doek der historie voorbij
ens oog schuivende personen en beeden zonder vasten

omtrek.
Ook in den lateren tijd, waarvoor de bronnen in mime
mate tot onze beschikking staan, zijn em in ouze historie dergelijke ons geslacht over het geheel weinig sympathieke tijd- .
perken . De geheele achttiende eeuw malt ertoe gerekend .
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van maatschappelijk verval voor onze Bepubliek na de schitterende Gouden Eeuw. En toch is zij, op den keper beschouwd
volstrekt niet zoo onsympathiek. Het zou mij t ver leiden
hier ter plaatse aan to toonen wat naar mijue meening
omtrent dat verval, omtrent den algemeenen toestand onzer
Republiek in de achttiende eeuw gezegd zou moeten
worden ; een nieuw deel mijner Geschiedenis van het Nederiandsche yolk zal, hoop ik, eerlang daarover een ander
licht laten schijnen dan tot nog toe bet geval was . 1k
beperk naij thans liever tot de beschouwing van de slotperiode ervan, van den Patriottentijcl .
IDeze wekt nog in onze dagen weinig anders dan spot
en tegenzin . Ook het buitengemeen belangrijke boek, dat een
der begaafdste onzer jongere geschiedkundigen, Dr . 001 e nbrand e r, onlangs aan bet tijdvak wijdde, geeft dien
indruk. Ook daar is de Patriottentijd weinig meer dan
een treurige episode in ons volksbestaan, een kort tijdperk
van voor een deel kunstmatig gewekte opgewondenheid op
politiek gebied, waarin heet- en warhoofden onbekookte
hervormingsplannen in holle bewoordingen aan de markt
brengen en de daardoor ontstane hopelooze verwarring ten
slotte een tragi-komisch einde neemt . En dit door de
tusschenkomst van den IPruisiscben Babel ten voordeele van
den ouden reeds lang verrotten regeeringsvorm, die nog
eenige j aren lang aan de eertijds roemrijke Republiek een
zwak ,,schijnleven" doet levers . Voor oudere geschiedschrijvers, voor Bilderdijk en Groen van Prinsterer
vooral, was die tijd nog erger : een uiting van revolutionnaire dwaling, van ellendige versiapping en verbastering,
van redeloos wanbegrip en thomelooze drift, van opstand
eener op den grondslag der reds staande anti-nationals
,,faktie" tegen goddelijke en menschelijke wetten .
Het zij mij vergund de redenen to ontwikkelen,
waarom ik den Patriottentijd uit een ander oogpuut meen
to moeten beschouwen, een poging to moeten doers om
to komen tot een billijker oordeel over die manners en
vrouwen, wier denken en hopen, werken en streven uitging
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Staatkun dig verval
wie zal ontkennen, dat ons
vaderland in de achttiende eeuw meer en meer fangs dien
weg den ondergang tegernoet ging? Het verdorven regeeringsstelsel eener baatzuchtige regentenaristocratie had onder
begunstiging onzer ingewikkelde en fang verouderde regeeringsvormen reeds voor het midden der eeuw de Republiek
op den rend van den afgrond geleid . Van den voortreffeIijken S ii n gel and t, den laatsten onzer groote staatslieden
uit de Gouden Eeuw, is het troostelooze woord, door de
besten van ons yolk de gansche achttiende eeuw door in
allerlei toonaard uit den treure herhaald : ,,dat het veeleer
to verwonderen is dat de Republiq flog bestaat als dat ze
in een groot verval is ." Met de inrichting van het erfstadhouderschap van Will e in IV in 1747 * monarchie zonder
den naam ervan, zeide V o 1 t a i r e met eenige overdrijving kwam er hoop op verbetering, werkelijk eenige verbetering
zelfs, maar welhaast zonk men opnieuw terug in het
moeras en de hoogste staatkundige wijsheid werd allengs :
,,het zal onzen tijd nog wel uithouden" . . . .
Een noodlottige krijg, die met Engeland van 1780 tot
1784, deed de gebreken van het staatsbestuur openlijk
en op de gevoeligste plekken aan het licht komen . En
die oorlog deed meer nadeel : hij gaf ook den genadeslag
aan onzen wereidhandel, reeds fang feitelijk door de mededinging van het buitenland van den eersten rang naar een
lageren teruggedrongen maar, voor een goed deel althans,
naar het uiterlijk nog onaangetast . Die oorlog evenwel
bracht niet alleen nadeel . Hij deed wet zooveel zware beproevingen ook in het leven der individuen zelf plegen to
doen . Een oorlog is niet altijd, hoe vreeselijk ook in zijn
werking, een ramp voor een yolk en niet meer dan dat .
Deze oorlog bracht eindelijk eenige beweging in de natie,
fang verblind door den uiterlijken glens der ,,gouden ketenen"
van uiterlijk welvaren, waarmede men hear in toom had
gehouden . Met name deed hij dit in de breede kringen der

stedelijke burgerijen, then als „bet yolk" beschouwd in
tag enstelling tot de regenten, die zich nauwelijks meer
ais met de andere gelijkwaardige mensehen besohouwden,
en tot hat ,,gepeupel", hat ,,canaille", dat leefde van den
handenarbeid en den naam „yolk" niet waardig heette,
hoogstens sheen als ,,de gerneene man" aangeduid .

Men herinnert zich wat tot dien oorlog aanleiding gaf,
de groote opstand der Amerikaansche kolonien van Eugeland onder Washington, Franklin en de hunnen, door
Frankrijk reeds gesteund en door de groote meerderheid
in de IRepubliek met sympathie begroet - een sympathie,

niet alleen gericht tag en. hat ,,perflde" Engeland, den ouden
landsvijand, den triomfeerenden mededinger op de wereldmarkt, maar die ook voor een goad deal hare verklar ng
vond in de ingenomenheid met de nieuwe republikeinen
over den Oceaan, zich handhavend tegenover eene wereldmonarchie gelijk eenmaal wij tegenover Spanje hadden gedaan, en
. . . in de hoop op nieuwe voordeelige handelsbetrekkingen met de vrijgevochten kollonien .
Op hat oogenblik, dat de IRepubliek in dezen gevaarlijken oorlog ward gewikkeld, beyond zij zich tevens aau hat
begin eener algemeene maatschappelijke crisis . Want het
waren niet alleen zakeu van buitenlandsche en binnenlandsche staatkunde, die hare bevolking in partijen verdeelden . Ook economisehe en geestelijke vragen deden zich
bij menigte op en brachten, niet buiten verband met de
staatkundige gebeurtenissen, integendeel daarmede in sameuhang, de gemoederen in heftige beweging .
Er begon onder een deal van het nederlaudsche yolk,
in verband met de ook elders in Europa door fransche en
engelsche schrijvers in breeden kring verspreide nieuwe
denkbeelden, een nog veelszins onbepaald gevoel van dringende behoefte aan veruieuwing, aan hervorming, aan wedergeboorte to komen, een strooming, die geen enkel gebied
van hat maatschappelijk levee onaangetast liet . Wakker
gesehud door de wegsieepende vertoogen van talentvolle
schrijvers, vroeg men zich in de ontwikkelde kiassen van
ons yolk meer algemeen dan eertijds of wat men vrplicht
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eigen staat, de eigen omgeving in het bijzonder . Men
richtte bet oog op de gebreken niet meer alleen van de
staatsinrichting of de staa -L5sleiding near binn .en en near
buiten, zooals Sling elandt en De Beaufort hadden
gedaan, zooals na hen nog menig auteur nu en den
deed, meat ook, en met niet minder nadruk, op die van
letteren en wetensehap, van onderwijs en kerk, van haiadel
en nijverheid . Men gevoelde, dat men zich rekenschap
moest geven van
ijne verhouding tot de nieuwe denkbeelden, tot den nieuwen tijd, die voor de beschaafde wereld
aanstaande scheen, den nieuwen tijd, die veal zon zien verdwijnen wat vroegeren geslachten gewoon, wet bun dierbaar
was geweest . En het verdient de aandacht, dat nergens in
Europa, ook niet in Frankrijk, dat weidra de wereld in
verbazing, in beroering zou brengen door zijue Bevolutie,
die nieuwe denkbeelden zoo vroeg vaste vormen hebben
aangenomen als ten ouzent : de oude Republiek, reeds lang
het land, dat in staatkundig en maatschappelijk opzicht
let overige Europa vooruit was, met zijne betrekkelijk zeer
ontwikkelde middenklasse, ward eerder den. d e andere Staten
door de nieuwe begrippen in beweging gebracht .
Vooral onder de burgerkiasse, door de regenten twee
eeuwen lang in ondergeschiktheid gehouden, deed zich de
behoefte gevoelen aan bevrijding van den aangelegden band,
aan erkenning barer eigen beteekenis ; de lagers volksklasse,
in geestelijke en economische onmondigheid verkeerend,
was voor dergeIjke denkbeelden nog weinig of niet toegankelijk en zou met meer of minder kracht, al near de
beweging onder de hoogere kiassen zich zou doers gevoelen .,.
zich laten meclesleepen, waar)ieen de stroom der tijdsomstandigheden hear voerde . De burgerklasse, die bier en
dear vroeger reeds, in 1747 en volgende jaren meer algemeen
in de Republiek, hoewel nog zonder veal samenhang in de
bewegingen ouderling, zwakke pogingen had gewaagd oni
zich aan de bevoogding der regenten to onttrekken, thans
cloor bet voorbeeld van den nieuwen burgerstaat in Amerika
bemoedigd, door fransche en engeische wijsgeeren en
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staathuishoudkundig en, door de aandachtige lezing van
Voltaire, Montesquieu, Rousseau en de Encyclopedisten, van H u m e, Pr i c e en P r i e st 1 e y en de hunnen,
in de richting der vernieuwing van staat en maatschappij
geleid, begon zich hare werkelijke macht meer bewust to
worden en to streven near de erkenning daarvan.
Hier is ten duidelijkste - gelijk van tijd tot tjd in
bet verloop der geschiedenis - een klassenstrijd to herkennen : de strijd eener welvarende, talrijke groep van ingezetenen, sedert twee eeuwen en langer van allen invloed
op de staatszaken beroofd door eene steeds meer tot eene
oligarchie inkrimpende aristocratic van eveneens burgerlijke
afkomst, tegen het patriciaat, dat zich net de overblijfselen
van den ouden adel op ene hju had weten to stellen en
met dezen de regeering in stall en land voerde, slechts noode
uit vrees voor verzet den Prins van Oranje boven zich
duldend . Lang had die burgerklasse, de kracht der natie,
zich tevreden gesteld met de verheffing van enkele barer
uitnemendste elementen tot de mederegeering, tot bet medezeggenschap in de Republiek . Nu en den had zij zich op
geweiddadige wjze laten gelden en in een worst nit bet
geliefde Oranjehuis een tegenwicht gezocht tegen de willekeurige regentenheerschappij . Hare welvaart was steeds
vermeerderd, hare beschaving en ontwikkeling toegenomen .
Zou zij nog langer in ouderdanigheid tevreden zijn
met de kruimelen, die bet baatzuchtige patriciaat hear
toewierp P Zou zij nog langer bet gemis aan persoonlijk
aanzien, aan persoonlijke veiligheid, aan rechtszekerheid,
aan toezicht op bet beheer der door hear vooral opgebrachte
belastingen verdragen P Hare voorlichters op bet gebied van
wijsbegeerte en staatsrecht, door toenemende lectuur meer
en meer met bun welsprekend woord indruk makend op
hare kringen, gaven hear bet antwoord op deze vrag en .
Met bekoinmering zagen velen de teekenen des tijds .
Gehecht aan bet oude, met sterke banden van eigen belang
en opvoeding vastgesnoerd aan den bestaanden toestand,
bet geluk van de hunnen, van dea staat, van de maat-
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wilden zj niet weten van verandering, van wijziging der
naar hunne meaning door ,,Gods wijs bestel" aldus ,,verordineerde" instellingen van staat en maatschappij . Zij
hadden een diepen afschuw van de fray sche ,,ongodisten",
de ,,liehtzinnige" verkondigers eener wijsbegeerte, die naar
hunne oyertuiging screed met de bijbelsehe inzettingen,
door Godzelf aan de mensehen goschonken met do christelijke waarheid, hun de hoogste zegen in dit leven,
eon sleutol en vaste waarborg voor ht toekomstige . Zij
huiverden voor naar hunne opvatting door den zwakken
mensch beloerenden Satan zelf ingegeven dwalingen, die
niet op ,,biddond onderzoek" maar op ,,eigengorechtig oordeol" van hot zwakke monsehelijke vorstand, do door do
tegenpartij hoogvereerde ,,rede", berustten . Zij begeerden
daarom met voile ovortuiging handhaving van do oude leer
en do oude beginselen van staat on maatschappj . Wio
zich daartegen steiden, wie op verandering, op ingrijpende
verbetering aanstuurden, schenen hun gevloekte nieuwigheidszoekers, door ongeloof en valsche wijsbegeerte verbide schepselen, afvallig van ,,Gods gebod", door duivelsche list en bedrog van hot ,,rechto pad" afgewoken . En
naast die in gemoede overtuigden stonden, gelijk bij
de togenpartij, eon menigto looze visschors in troebel water,
voor zichzelf en de hunnen hopond op voordeel on
gonot, wonschend ook dod to hebben aan de winst, die
reeds zoo lange j aren in do zakken der regenten was govloeid, of wel de voordeelen to bohouden, door de oude
installing en aan hen en hun geslacht verzekord - do
zwevende massy zonder vast bogiusel, die zich zou aansluiten bij de wi mi ende partij, hotzij die van hat nieuwo,
hetzij die van hot behoud .
Zoo warden meer en moor do twee tegenstellingen van
alle tijden, do zucht tot verandering, verbetering en vernieuwing tegenover die tot behoud en versterking van hot
bestaande, ook hier to laude gevoeld : eon crisis naderde,
in beteekenis misschien alleen to vergelijken met die, welke
daze gewesten hadden gekend in do dagen van do geboorte
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der Republiek, van den opstand tegen Spanje, een crisis,
die then niet het minst op religieus gebied duidelijk was
to voorschijn gekomen maar die thans, wegens de drip gende,
in het hog springende behoefte aan vernieuwing van den
verouderden staat en zijn instellingen, bet krachtigst zich
op staatkundig gebied zou doen gevoelen . Evenals then
zou echter ook than s Been enkel hoekje der menschelijke
samenleving buiten den strijd kunnen blijven : al trad dc
staatkundige tweespalt bet meest op den voorgrond en zou
de staat zeif ten slotte daarin met oneer to gronde gaan,
het gansche maatschappelijke leven ward erdoor aangetast
en zou er aanmerkeLijke wijziging door ondergaan, een
wijziging, die door komende geslachten ten grondsiag voor
nieuwe toestanden zou worden aangenomen .
Reeds omstreeks 1760 laten zich de voorboden van den
storm bemerken, met name op bet terrein der zaken van
kerkelijken, van godsdienstigen aard . De in de eerste helf%
der eeuw heerschende denkbeelden van gematigdheid op
godsdienstig gebied waren in de regentenkringen zoowel
als in die der burgerij steeds diaper ingedrongen . Krachtig
werkte daarbij de invloed van de buitenlanclsche wijsbegeerte, vooral die van den engelschen deist Jo h n Lo c k e,
wiens ,,Essay on human understanding" (1690) geen aangeboren of ingesehapen begrippen maar zintuigelijke gewaarwording of geestelijke overdenking als grondsiagen der
kennis aannam en de eryaring als kenbron vooropstelde .
Dc geleerde remonstrantsche hoogleeraar J e a n L e c 1 e r c
en de beroemde natuurkundige 's U r a v e s a n d e, door
V ol t a i r e als ,,le profond" geprezen, waren bier to lande
de voorname verbreiders dier ook door Bo ii n g b r ok e' s
veelgelezen geschriften verspreide wijsbegeerte geweest, die
allereerst in de beschaafde regentenkringen ingang had
gevonden en bij de natuurkundigen een tijdlang algemeeu
ward aangenomen als overeenkomstig met datgene, wat de
in de 1 7de eeuw door N e w t on en H u y g en s gevestigde
nieuwe richting in de natuurwetensehap leerde .
De grootmeester der nieuwere fransehe wijsbegeerte,
V ol t a ire zelf, die herhaaldelijk de Republiek had bezocht
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en er vale vrienden en aanhangers telde, had niet alleen
door zijn kiassieke tooneelwerken maar ook door zijn wijsgeerige geschriften een belangrij ken invloed op de denkwijze
der beschaafden her to laude ; vooral zijn in 1764 vertaald
,,Traite sur la tolerance" inaakte diaper indruk, door zijn
persoonlijk dapper optreden tegen inquisitiegeweld nog
versterkt, niet hat minst op vale predikanten en order hen
in de eerste pleats op de wegens den card van hun kerkgenootschap altijd tot vrijzinnigheid geneigde remonstrantsche
en de van ouds voor vrijheid en gematigdheid ijverende
doopsgezinde leeraren . Ro u s s e a u's in 1762 verschenen
,,Oontrat Social" en andere zijner geschriften vonden, in weerwiT van hat verbod van zijn ,,Emile" in Holland wagers de
,,verderflijke" strekking van dat wegsleepende boek, evenzoo
tal van bewonderaars voor zijn ,,eerlijk" gemoed - ,,de
groote, goede uitmuntende R ou s s e a u," heat hij bij B e tj e
Wolf f - en zijn schitterenden stiji . L o o s j e s en Maar ten Houttuyn, Betje Wolff, De Neufville en
IL u c r e t i a v a n M e r k e n spraken van die wijsgeeren in
diepe bewondering .
Reeds zagen de aan de oude Kerk gehechte predikanten
met diepe erg ernis hat voortwoekeren deter denkbeelden aan .
Gelijk zij eertijds tegen de ,,sociniaansche ketterijen" van
een V e n e m a en een S t i n s t r a waren opgekomen, gelijk
zij in 1755 den gematigden zwolschen predikant V an d e r
o s in weerwil van de protester der zwolsche magistraten
en der leidsche hoogleeraren in de theologie nit de Kerk
stootten met fallen of keer van de tolerantie, die zij als eene
toenadering tot hat verderfelijke remonstranisme verafschuwden, zoo richtten zij zich thans met kracht tegen de
,,voltairiaansche" neigiugen . Zij verlangden en verkregen
van de Gedeputeerde Staten van Friesland - V o 1 t a i r e's
geschrift was to Leeuwarden verschenen - hat verbod
van dit door zijn spotzucht hat geloof aantastende boek
,,tot welzijn van Gods kerke en handhavinge en bescherminge van den geopenbaarden Godsdienst" . Maar, dit verbod had niet hat gewenschte gevoig, dear hat near gewoonte
nog meer de aandacht op }yet verboden boek richtte, niettegen-
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auteur, die zijn verdraagzaamheid eerder hot karakter van
onversehilligheid voor, ja van haat jegens die openbaring
scheen to geven : binnen eenige jaren versehenen drie uitgaven van de vertaling van dit ook in hot oorspronkelijk
veelgelezen work her to lands en verspreidden alum under
de burgerij hot gevreesde gif van den twijfel aan en den
spot met hetgeen velen heilig was .
Weidra verscheen de vertaling van een ander geschrift,
dat in nog veel hooger mate de verbittering der orthodoxe
predikanten gaande maakte, namelijk van M a r m o n t e l's
,,Blisaire", dat in 1768, eon jaar na zijn verschijning, in
nederlandsche vertaling word uitgegeven . Het was wegens
de daarin verkondigde beginselen van den ,,natuurlijken
godsdienst" en de aanprijzing der verdraagzaamheid, de
erkenning der mogelijk'heid van deugd bij heidenen enz .
reeds dadelijk door de Sorbonne to Parijs veroordeeld en
veroorzaakte ook her to lands een hevigen storm .
De fells rotterdamsche predikant en hoogleeraar P e t r us
H o f s t e d e, trail aanstonds naar aanleiding van de verschijfling van dit book op tegen de beginselen van, naar hij
meende, overdrevon en onchristelijke verdraagzaamheid, daarin
met zooveel talent door den ,,edelmoedigen advocaat voor
de onwaardeerbare vrijheid der menschelijke natuur" verkondigd . Hij list een uitvoerig en seherp geschrift van ziju
hand verschijnen : ,,de Belisarius van den heer Marmontel
beoordeeld en de kwaade zeden der voornaamste heidenen
aangetoond" (1769) . Daartegenover echter gaf de Remonstrant No z e m a n aanstonds zijn ,,Socrates' sere gehandhaafd" nit en do zoo ontstane strijd nam nu in de hoftige
pamfietten, die van weerszijden verschenon, spoedig zulk
een omvang aau, dat do vraag ook naar aanleiding van
doze geschriften spoedig begun to rijzen, of hot niet noodig
zou worden om maatregelen to nemen tog en de a.n. veer
oogen govaarlijke vrijheid van drukpers, waardoor hot mogeiijk was do gemoederen zoodanig in boweging to brongen .
Lisp men goon govaar do herhaling to zullen beleven van

de onzalige twister nit het begin der 17 de eeuw? Stonden
reeds niet weder Remonstranten en Calvinisten tegenover
elkander? De pamfletschrijverij begon zoo heftig to worden,
dat de Staten van Holland in 1765 en volgende j aren
ernstig dachten aan do instelling serer boekencensuur ter
beteugeling met name van die gesehriften, die ,,de gronden
van den christelijken godsdienst of de Heilige Schrift alsreede de waare Gereformeerde Religie op eene spotagtige
wijze" behandelden. Er werd in 1770 door hot Hof van
Holland op aanwij zing der Staten zelfs een plakkaat ontworpen tegen alle ,,godslasterlijke boeken en geschriften",
maar er kwam krachtig verzet der leidsehe en amsterdamscho
boekhandelaars, die zich order biding van den vrijheidliovenden en een vaardige pen hanteerenden beidschen vrijzinnige E ii e L u z a c beriepen op de aloude vrijheid van
do drukpers hier to lands . Ook het verzet van hoogerhand in naam der vrijheid bewerkte, dat do beperking der
drukpersvrijheid, die anders zeker tot handhaving der gereformeerdo beginselen zou hebben moeten dienen tegen do
aanvallen van remonstrantsche zjde, voorboopig nog word
gang ehouden ; alleen word een in 1715 uitgevaardigd plakkaat tegen de verschijning van riot kerkelijk goedgekeurde
werken over godgebeerdheid, naar aanbeiding van zeeuwsche en hollandsche twisten op dat gebied, hernieuwd .
Do hertog van Brunswijk, die toon bij den IPrins nog albes
vermocht, wilds van eone beperking der drukpersvrijheid in
,,00 pays do liberte" niet weten en vooral do beschikking
daarover niet geven aan do stedelijke regoeringen, die haar
,,despotisme" daardoor voorgoed zouden wibben bevestigen .
Dikke boekwerken en vinnige pamfietten, scherpo
schimpdichten en hatelijke paskwibben vobgden elkander
nu ongehindercl op in lange reeks . En niet albeen de
kerkelijke en wijsgeerigo beginselen of de deugd van eon
Socrates eon Marcus Aurelius en harms kan .sen
op do zaligheid, maar ook de staatkundigo en maatschappelijke vragen van den dag werden hot onderwerp dier
heftige debatten . Batavus' ,,lierzang" op do ,,vaderlandscho
vrijheid" en do ,,wedergalmen" daarop bezongen ook andero
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op openlijke godsdienstoefening en op verkondiging hunner
leer in geschrifte, dare hot good recht van Boomsch en Oudroomseli tegenover elkander . De reeds lang in den reek
van onrechtzinnigheid staande kring der ,,Santhorstianen",
zoo genoemd naar hot op den weg tussehen Leiden en den
Haag gelegen buiten van hun aanvoerder, den amsterdamschen hoogleeraar Bu r m a n, die in de ,,Vaderlandsche Letteroefeningen" (1761) een aan hunne denkbeelden verwant
tijdschrift hadden, waarin zij die denkbeelden konden on twikkelen, leidde met kracht den strijd tegen H o fs t e do
en do zijuen, uit wier kring in 1771 de ,,advoeaat der
Vaderlandsche Kerk" van den riot minder heftigen dordtscion predikant Jo h a n n e s B a r u e t h voortkwam tot handhaving van do rechten der ,,herformde leer" . Aan bet
hoofd diet vrijzinnige Santhorstianen stored do ,,baron" van
Sauthorst zeif, P i e t e r B u r m a n, door zijn vijauden
eon zedeloos spotter, eon vuig epicurist, een tweede V o 1t a i r e, j a eon tweede A r e t i n o gesinaad . En hij gaf dien
smaad over hem en zijne ,,kudde" uitgestort met woeker
terug, hetzij hij zijn bitteren wetenschappelijken vijand,
den utrechtschen hoogleeraar S a x e, bestreed, hetzij hij
den corsikaanschen vrijheidsheld P a s c a 1 P a oh of de
horinnering aan De Witt en Oldenbarnevelt, Vond o l en ID e (1 r o o t met maaltijden en feesten vierde, of
Br ederode mast Wihlem van O r a n j e prees, hetzj
hij do orthodoxe predikanton in zijn vinnige latijnsche
verzen geoselde ; zijne vrienden, do haagsche burgemeester
Dedel, de leidsche hoogleeraar Valckenaer, de leidsehe
griffier Van Alp hen, steunden hem door bun invloed
en do talentvolle beemstersche domineesvrouw B e tj e
Wolff, die in 1772 de ,,Santhorstsche geloofsbehijdenis"
in rijm bracht ter eere der vrijheid en verdraagzaaruheid,
bleef hot antwoord riot schuldig op do dikwijls onzinnige
lastertaal, die tegen hen als beweerde vijauden van
„bet stadhouderhijk gezag" en ,,de vaderlandsche Kerk"
word uitgebraakt . Zij wezen die besohuldiging af. B u rm an, die in 1771 wegens zijne vertahing van Vo n d el' s
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verzen op 01 d e n b a r n e v e 1 t in sierlijk Latijn door den
,,advocaat der Vaderlandsehe Kerk" was aangevaileu, verkiaarde plechtig integendeel ails aehting to hebben voor
Jiet ,,doorluchtig Hugs" en de diensten door do leden daarvan aan het vaderiand bewezen . B e t j e Wolf f zelve ontving in 1773 den Prins in hare pastorie met een vriende1jk vers, waarin zij hem den bijnaam van ,,den goads" van
wage hat ,,blij vend nageslacht" voorspelde . Intussehen
toonde do treurige zaak van professor v a n d e r M a r a k
to Groningen, bij gelegenheid saner promotie aanhangig
gemaakt door de over zijne op hot natuurrecht gegrondde
academisehe lessen verontwaardigde classis van Groningen,
hoe machtig en talrijk de voorstanders der oude Kerk
waxen. ; geen huip van bekommerde ambtgenooten, geen
toile
pamflettenstrijd, geen vinnige spotdichten, als ,,de
Menuet en de Domineespreek" van de geestige B e t j e
Wo 1 ff, op do orthodoxe predikanten konden hem of
zijne zaak redden voor de vijandsehap van den bhans ais
ambtgenoot to Groningen opgetreden Ho fs t e d e, die hem
na ,,judicature" van den senaat der akademie eindelijk
door curatoren deed afzetten, hem zelfs dwong hat land
to ruimen en zich over de grenzen near Lingen to begeven
om zich to onttrekken aan do vervolging zijuer bitters
tag enstan dens .
Maar met dat al groeiden do aanhangers der nieuwere
denkbeelden voortdurend aan in getal ; langzaam maar gestadig baanden die denkbeelden zich eon wag onder do
gegoede kringen, onder de geestelijk ontwikkelden der
natie .
Ook van duitsche en engelsche zijde kwam steun voor
do nieuwere richting in wijsbegeerte en theologie . Be
duitsche geleerden Ernesti, Michaelis en Semier
deden hums zwaargedocumenteerde begrippen omtrent
wetenschappelijke schriftverklaring en zelfstandig onderzoek
near do waarde der door hen niet langer ais onaantastbaar
goddeiijk erkende bijbelsche geschriften in gang vinden ;
L e i b nit z' en Wolf's juridisch-wijsgeerige theorieen vonden
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met hear natuurrechtelijken grondslag in hot land van
Hugo de G-root en Bynkershoek, van Arminius en
S p i n o z a hun weg near de akademisehe gehoorzalen en
van dear near pleitzaal en kansel ; rechtsgeloerden nit do
op hot natuurrecht steunende scholen van prof . T r o t z to
Franeker en Utrecht, van prof . P e s t e 1 te Leiden, van prof.
V a n d e r M a r c k to Groningen, predikanten uit de gomatigde orngeving der leidsehe hoogleeraren van dien tijd,
de leerlingen van v e n e m a en A I b e r t i, verspreidden aTom
die denkbeelden, die ook voor de theologie langzamerhand
natuurrechtelijke grondsiagen voorbereid.den in pleats van
do voetiaansche beginselen, die, zij hot in gematigden vorm,
hier nog ovorheerschten ; mannen van karakter aTs de wegens
zijn gematigde en verdraagzame beg inselen aTom goprezon
amsterdarnsche advokaat H e n d r i k N o o r d k e r k erkenden
gereedelijk, zij hot dan niet met voltairiaauscjae lichtvaardighoid, hot verstand, do ,,raison", en niet moor het kerkgeloof ten richtsnoer van hun leven to hebben genomen .
Do strijd voor ,,common sense .", voor ,,philosophical necessity", door den voelzijdigen wijsgoer P r io stley sedert
1775 in Engoland aangovangen, P rice' s geestdriftige wijsgeerige vortoogen over opvoeding en menschonplicht vonden
evenzeer belaugstefling als hunne staatkundige geschriften
on boreidden do geesten der ontwikkelden ook in doze
richtirig voor op den nieuwen tijd .
Do oprichting van allerlei genootschappon in doze
jaren goeft blijk van do lovendige belangstelling, waarmode in boschaafde kringen doze dingen werden overwogen
on dienstbaar gomaakt aan do verdere ontwikkeling des
yolks, zij hot voorloopig nog slechts in zijne hoogere kiassen . Genootschappen als do Hollandsche Maatschappj van
Wetenschappen (1752), de Maatschappij der Nederlandsche
lotterkunde (1766), bestemd tot krachtige aanmoediging
der letter- en taalkundige wetenschap, als hot groningsche
Pro Excolendo Jure Patrio (1763), als hot Zeeuwsch Genootsehap dor wetenschappen (1769), hot Bataafsch Genootschap der proofondervindelijke wijsbegeerte to Rotterdam (1770), do amstordamsche Maatschappij tor hovordering
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van reederij en koophandel to loom (1777), de uit de
}Iollandsche Maatschappij to Haarlem voortgekornen Oeconomisehe Tak ter bevordering van handel, Iandbouw en
nijverheid (1777), van T e yl e r' s beroemd genootsehap to
Haarlem en het Provinciaal Utrechtsch G-enootschap van
Kunsten en Wetensehappen (1778), toonden hoe ernstig
het streven was om de natie zoowel op geestelijk als op
stoffelijk gebied to verheffen door samenwerking van alien,
wier ,,patriotsehe" gevoelens, zonder partijsehap nog, ,,ten
algemeenen nutte" kraehtdadig zich wenschten to uiten .
Prijsverhandelingen en ,,werken" van allerlei aard verschenen onder beseherming dezer vereenigingen en bewezen, hoe kennis en wetenschap door haar in ruimen
kring werden verspreid, hoe ontluikende talenten zich
onder hare aansporing en bescherming konden ontwikkelen .
Op hat gebied der letteren hadden daze pogingen
beteren uitsiag dan op dat dem kunst . IDe iaatste, ofsehoon
van ouds door tai van kunstgenootschappen in onze steden
alom verbreid en onder de oude zinspmeuk, die tot troost
van de geringe talenten zegt, dat zij ,,door ambeid verkregen"
wordt, algemeener dan ooit beoefend, outwikkelde zich niet
tot een hoogeren trap van bioei dan zij in het midden der
18 de eeuw had bereikt en die met hamen bioei in de 17 tie
in geen enkel opzicht to vergelijken was ; tentij men hot
ontbreken van talent meent opgewogen to zien door aigemeene verbreiding en algeineene beiangstalling, biijkend nit
de groote kunstverzameiingen dem patriciers en rijke koopiieden, waarvan ooh doze periods spreekt. Verzarneiingen
als die van den leidschen schont v a n d e r NI a r k, den
amsterdamschen koopman B r a a m c a m p, de bankiers Hope
en G oil, van den erfstadhoudem zelven waren wereldberoemd . Maar het waren verzamelingen van oucle, van
zeventiende-eeuwsche kunst . Schilders als F ran s v an
Miens de Jonge, die in 1763 ovenleed, mochten nog den
trant hunner groote voorgangers en naamgenooten trachten
to volgen, hat bleef bij navolging en ook de naam van dezen
leidschen kunstenaar, den eersten outer toes malige schilders,
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vaclerstaci dan door zijn vrij onbeteekenend schilderwerk
bekend gebleven . Zelfs de names van de meeste schulders
nit dezen tjd zijn zoo goed als vergeten, terwiji hunne
werken nauwelijks eene plants in de museen waardig worden
geacht . De elegance maastrichtenaar rr I s c h b e i n kan ternauwernooci tot onzen landaard gerekend worden, al werd
hij her geboren en schilderde hij her de portretten van
de stadhouderlijke familie en van vele aanzienlijke regenten en
hunne vrouwen . Dc hollandsche schilderschool had zonder
eenigen twijfel den voorrang afgestaan aan de fransche van
W a t t e a u en de zijuen, welker sierlijke, fijn gekleurde, met
arcadischen achtergrond van landelijke tafereelen pnjkende,
in sentimenteele houding voorgestelde portretten hier to
lande door cal van lief hebbers van beide seksen werd nagevolgd, dikwijls in do meer en meer geliefde miniatuurvormen
van den tijd, in pastel of dunne verf . Er word geteekend
en geschilderd met grooten ijver maar do alorn opgerichte
teekenscholen en schulderakademies kweekten v ooral ii atLwkeurige navolgers, nateekenaars, kopieerders, geen oorspronkelijke kuiistenaars meer, bezield door het voorgaan
van een genialen meester . De boeken van L a i r e s s e en
Ho u b r a e n waren de evan gelien van do toenmalige kunstbeoefenaars, die zich met slaafsche gehoorzaamheid onderwierpen aan do gestelde regels gelijk v6br hen de dichters
zich aan de voorschriften der handboeken over dichtkunst
hadden gebonden . net nateekenen van oude meesters nit
de zeventiende eeuw geschiedde intnsschen dikwijls op buitengewoon handige wijze . Dc aanzienlijke verzamelaar en graveur
Ploos van Amstel, schoonzoon van Cornelis Troost,
die in 1764 ,,het oog der kunstkenneren verraste" door do
nitvinding eeuer veel bewonderde en werkelijk artistieke
methode om teekeningen met do grootste nauwkeurigheid
in plant to brengen, zoodat afdruk en origineel bijna niet
meer to onderscheiden wares, is ecu merkwaardig type deter
van bevallige navolging, van nauwlettende kopie levende
kunstperiode, wier streven in zijn uitvinaing haren grootsten triomf voerde . Do graveurs J o n x is, Ko n I n g en
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kunstenaars met eigen opvatting van kunst . De ,,zwarte
kunst", tusschenvorm tusschen ets en gravure, vond ook
her to lands vele beoefenaars maar, gelijk in de schilderkunst de fransche, zoo ging in de graveerkunst thans
de engelsche school voor de eerste door . Uitnemende
teekenaars als de amsterdammer J a c o b C a t s legden zich
vooral toe op het nateekenen der oude meesterstukken, hun
levensonderhoud zoekend in het schilderen van behangsels
vor de kamers der patriciers. Aan goede, zelfs uitstekende
teekenaars als C h r i s t i n a C h a 10 n uit Leiden, was
geen gebrek, maar zelfstandige kunstschepping is bij verre
de meesten afwezig : nauwkeurigheid en bevalligheid, geen
forsche kracht als in de goede periods, zijn de meest in
het oogvallende kenmerken der beeldende kunst in deze
dagen . Maar toch zie men op dit alles niet met al to veel
geringschatting neer : ook hier is het streven duidelijk
merkbaar om door nauwkeurige navolging, door in de leer
to gaan bij de groote nationals meesters opnieuw een tijdperk van bloei voor de kunst voor to bereiden . Ook hier
spreekt de behoefte aan verbetering .
Hooger stood in ieder geval echter de dichtkunst
dier dagen, al had ook ten dezen de ongelukkige zinspreuk van
de kunst en de vlijt, den ijver of den arbeid, onder beschermingg van talrijke dichtgenootschappen van dien of een
verwanteri na m, het a nzijn geschonken a n menig prul-,
werk, dat voor meesterstuk begeerde door to gaan . De
amsterdamsche koopman IT a n W i n t e r en zjn begaafde
vrouw Lucretia Wilhelmina Van Merken begrepen
tenminste, dat hun ,,Tier 't kunstgeluid van (V on d e 1' s )
dichttrompet niet vatten" kon, al waren zij meesters in het
vloeiend rijm en ,,verhandelden" zij ijverig ,,in poezy". Het
was lectuur voor ,,brave godsdienstige huisgezinnen", die
zich aan den huiselijken baard genoegelijk uren van voorlezing en ,,aangename stichting" wilden verschaffen maar
noch W i n t e r' s ,,Amstelstroom" nosh V a n M e r k e n' S
veelgelezen ,,Nut der Tegenspoeden" had met werkelijke kunst
iets anders dan den naam gemeen ; evenmin de grootsch
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vaderlandsche treurspelen, die door den talentvollen thoneelspeler Corver, den voorbreffelijken opvolger van D u i m
en P u n t, op uitnemende wijze werden vertolkt . Hooger
dan dit dichter1jk echtpaar zijn ongetwijfeld de beroemde
gebroeders v a n H a r e n to schatten : de brusselsche gezant
w ill e in, begaafd dichter en denker, vriend van v olt a i r e, die ,,het menschelijk leven" in diep gevoelde, wet
al to stroeve teal beschreef en de lotgevallen van F r is o
in zijn net de juiste uitdrukking worstelende maar wijsgeerig gedachte verzen episch behandelde ; de na zijn schandelijke zaak in Den Haag op zjn buitenplaats to Woivega
teruggetrokken friesche regent 0 n n o Z w i e r, die vooral
door zijn ,,Geuzen" (1772) zjn naam als .vaderlandsch dichter
vestigde en zijn door het ongeluk diep getroffen ziel nederlegde in de niet volgens de regelen der toenmalige dichtkunst .ear met diep gevoel en in eig en. gespierde teal geschreven strofen van dit heldendicht .
Zij stoorden zich niet aan de ,,keurige" regels eener si3ijve
vormkunst, aan de rijmeischen, wear ;an. nog C h r st i n a
d e N e u Lv ill e en j onkvrouwe D e L an n oy zich trouw
onderwierpen, die door den veelschrijvenden leidschen geiegenheidsdichter en critics L e Fr an c q v an B e r k he y
jog altijd werden voorgehouden aan de ,,beschaafde" dichters en dichteressen van zijn tijd, de ,,dichter1jke poetasters"
uit de ,,omzichtige" school van den ouden F e i t a m a .
B e r k li e y trouwens, die zelf niet al to goed in ,,den stiji"
siaagde en daarom heftig wend sang evallen, beg in .t under
den indruk dier aanvallen al verzet aan to teekenen tegen
de tiranniek heerschende ,,dichterkabaal", de- ,,eigenzinnige
en ingebeelde schoolmeesters" van den nederlandschen
Parnas, hi j, ,,koppige scholier, die de plak ontloopt" . Ook
hij begun genoeg to krijgen van de ,,gelikte poezy" en in
El is a b e t h W o l f f trad reeds. een dichteres op van meer
dan gewoon talent, die zich in het geheel niet gelegen list
liggen aan Fe it am a' s deftigheden of Po 15' voorschriften
en Ho o g v ii e t ' s rijmelroem, maar frisch hear eigen weg
zocit en vond . De in 1772 uitgegeven „Men gelpoezy" en

de beroemde ,,Kindergedichten" van den talentvollen maar
ietwat zoetelljken III i e r o n y m u s v a n A ip h e ii toonen aan,
dat de dagen van de heersehappij der stijve fransehe voorgangers voorbij waxen en losser duitsehe voorbeelden K lop s to c k, W i e 1 a n d - met zuiverder, hoewel near
den geest des tijds wat al to sentimenteel gevoel den
dichters begonnen voor den geest to staan .
Die nienwe geest nit zich hat krachtigst in. een pair
nienwe tijdschriften van kritischen aard, de leidsche ,,TaeIen dichtkundige Bijdragen" (1753) en de ,,Vaderlandsche
ILetteroefeningen" (1761), die een krachtigen stoot gaven
aan de tot nog toe sedert V an E f f e n in de talrijke spectatoriale geschriften van het midden der eeuw slechts nu
en dan toegepaste, niet historisehe maar zuiver letterkundige,
kritiek . Ret aerate tijdschrift kwam voort nit een j ongen
leidsch-utrechtschen studentenkring, waarin v a n L e lyveld en Tollius, gesteund door Kluit, Tydeman,
wan G-oens, wan. Wijn, Schultens, Lulofs en tal
van andere j onge geleerden en letterkundig en, niet bevreesd voor bitse aanmerkingen op hunne ,,verregaende
bedil- en hekelzuchtige schrijfwijze", hat waagden niet
meer de eenmaal gestelde rag els maar ,,de natuur, de
zuivere natuur in al haar schoon to volgen" en moedig optraden tegen de oude richting, met al hat your h un.n.er
j onge gemoederen ; de j onge redacteuren spotten met de
nederlandsche versvaardigheid en kwamen onverholen voor
den dag met do verklaring, dat bekrompenheid en zeifbewondering hoofdfouten waxen onzer letteren, niet beter
to genezen dan door kennis to nemen van de nieuwere literatuur bij onze naburen en door terugkeer tot den lang verlaten natuurlijken toon . De stichters van het laatste tijdschrift, de doopsgezinde leeraren C or n e 1 is en P i e t e r
0 OS j e s, trachtten daarentegen ook op hat gebied der
letteren aanvankelijk gematigde beginselen to verbreiden,
zeer voorzichtig near hun aard, met vermijding van alien
aanstoot aan de voor ,,zuivere teal" ijverende dichtgenootschappen. Toch kwamen ook zjj aT spoedig op tegen do
gebruikelijke ,,valsche verhevenheid" en den kwalijk rieken- .
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den ,,wierook van loftuiting" ; al hielden zij zich nog aan
de Hoogvliets en Feitarnas, zij prezen reeds de
,,uiterlijke factuur", zoo nog niet de inspiratie van de
iets vroeger als to ,,ruw" versmade verzen van 1100 ft en
V o n d e 1 aan . Niet minder invloed oefende in de goede
richting de leidsche Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde . Voortgekomen nit dezelfde leidsehe en utrechtsche
studentengezelsehappen, die de bovengenoemde
,,Bjdragen" in het lever hadden geroepen, stelde zij zich ten
doel om order leiding van den genialen V a n U 0 e n 5,.
dies de leden als hun voorbeeld, als den redder der nederlandsche letteren beschouwden, de gansche nederlandsche
,,letterrepubliek" to hervormen en een nieuwe ,,gulden
eeuw" voor haar to doer aanbreken . De ,,letterkuncle zou
van onzen tijd zijn fortuin maeken", zoo hoopten die jonge
hervormers ; de nieuwe leidsche maatschappij moest als
eene ,,geaccrecliteerde volksmaatschappij" den ganschen
volksgeest hernieuwen en de letteren als uiting daarvan
verheffen tot een waardiger hoogte, zoo jubelden zij de
toekomst tegen .
Dat streven, hoezeer in den begins e teleurstelling op
teleurstelliug wekkend, bleef ook van andere zijde niet
zonder steun . Van A 1 p hen gaf (1778) in zijn werk ,,Theorie
der schoone kunsten en wetenschappen", waarvan hij bescheidenlijk het vaderschap,,grootendeels" aan den duitschen
aestheticus 11 i e d e 1 toeschreef, een nieuwe vrije aesthetics,
gansch iets anders dan P e is' en M e y e r' s voorschriften .
Hij erkent ruiterlijk de gebrekkigheid onzer letterkunde en
waagt het ,,heiligschennis" to bedrijven tegen de zeif bewonderende dichterbent . Hij wijst op de behoefte aan
,,wijsgeerige beoefening der schoone kunsten" en gispt de
heerschende ,,iauwheid en ijverloosheid" in de studie der
antieken ; hij durft spreken van gezwollenheid en gerektheid, van gebrek aan smack, van droogheid, van verkeerde
taalwendingen bij de veelgeroemde dichters en dichteressen
nit zijn eigen tijd ; hij spot met de gelegenheidspoezie en
verklaart, dat ,,de lang gewenschte omwenteling op onzen
zangberg" eindelijk moet komen .

Waf er kwam, waren a11ereersi, under bescherming
vooral der nieuwe genootschappen, breede aesthetische bespiegelingen bij menigte, van V a n E n g e 1 e n, van F e i t h,
van tal van anderen . Ook de gematigde „Letteroefenin.g en'"
gingen, eerst voorzichtig, weidra moediger dien kant op,
zoodat omstreeks 1780 do room der oude dichtgenootschappen
zeer begun to tanen . Maar er kwam meer . Er kwamen
j onge dichters, die den gang ewezen wag volgden : B e 11 a my
gaf in 1782 zijn frissehe ,,Gezangen mijner j eugd" en zijn
bezielde ,,Vaderlandsche gezangen" ; Pie t e r Ni eu wi and
tong zijn ,,Orion" . En al ontvielen daze beide j onge dick Lers
spoedig hun vaderland door den dood, V an Alp hen zeif
gaf ziju ,,Starrenhemel", B h y n v is ei t h zijn aerate vurige
lierdichten . Doch reeds kwam de lang verwachte groote
dichter van den nieuweren tijd, Will e m B ii d e r dij k zeif,
de man der nieuwe periode, ,,op do grams van twee eeuwen",
die alle anderen ver achter zich hot . Nog geeft hij op hot
belastingkantoor zijns vaders in de jaren voor 1785 weinig
anders data. ,,schoone beloften" maar hij toont reeds hot
meesterschap over de teal, dat hem later zal onderscheidon,
en is aan de leidsche acadomie, die hij in 1782 gepromoveerd verlaat, als dichter reeds een ,,erkende celobriteit",
met bewondering sang estaard . En op hat gebied van . hat
proza stonden do dames Wo 1 ff en IDek e n sedert 1782,
then hear aerate roman ,,Sara Burg erhart" verscheen, naast
B i 1 do r dij k als de, zij hot nog door engelsche voorbeeldem
bezielde, vortegenwoordigsters van den nieuwen tijd, die
voor onze letteren nu kennehijk was aangebrokon .
Op letterkundig gebied ten minste was do hervorming, do'
wedergeboorte, waarvan men omstreeks 1780 sprak, waaraan
men dacht, waarop men hoopto, iota als eon tastbaar fait goworden . Do tijd der dichtgenootschappen was voorbj, gelijk
die der oude redorijkers voorbijgogaan was . Do dichtkunst,
de teal zelve, ,,hot voortuig dor gedachte", maakte zich los
uit do boeien, waarin zij sedert eon eeuw was gekionken,
en trad eon nieuwon tijd van bloei in . Maar of die bloei
werkehijk zou zijn wet men ervan verwachtto, wet do geastdriftige jongelieden van 1766 zich daarvan voor hun ,,oudem
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- 82 dag" hadden voorgesteld, dat zou nog van andere omstandigheden afhang en dan van geestelijke stroorningen alleen .
Ook de akademische wetensehap gaat in dezen tijd
nieuwe banen op. De geniale F r a n s H e m s t e r h ii is, zoon
van den beroemden leidsehen philoloog T i b e r U s, hoewel
zeif geen hoogleeraar rnaar staatsambtenaar in Den Haag,
heeft op de beoefening der kiassieken ook buitenslands
grooten invloed door zijn dichterlijk-wijsgeerige studien
over Socrates, over Plato's leer en door zijn smaakvolle
archaeologische-artistieke geschriften over oude graveer- en
beeldhouwkunst. Wijsbegeerte en kunstgeschiedenis beginners zich voor het eerst sane plaats to veroveren bij de
beoefeniug der klassieken ten onzent, waar L e s s i n g en
i n c ke Im a n n hun werking doers gevoelen, en beakers.
een einde aan de bijna uitsluitende heerschappj van taalstudie en tekstverbetering. Heeds bij den ouden Lode w ij k
o a sp a r V a l c k e n a e r, den beroemden uitgever van zoo
menig grieksch auteur, is dat merkbaar, al sluit hij meer
de nj der oudere leidsche taalgeleerden . De pommeraan
David Ruhnkenius, die in 1761 to Leiden Oudendorp
opvolgde, talentvol leerling van den oudeu He m st e r h u i ,
is behalve uitstekend taalkenner ook uitnemend wijsgeer en
geeselt in zjn beroemden ,,doctor umbraticus" de bekrompen
schoolgeleerdheid zijner dagen . Zju leerling, de zwitser
D an i e 1 Wy t t en b a c h, die in 1770 naar Holland kwam,
legde to Amsterdam door zijue historisch-wijsgeeri.g e methods
de grondsiagen voor een ruimere opvatting der kiassieke
studien . Ook de nederlandsehe taalstudie, door den amsterdamschen regent Baithasar Huydecoper, uitgever van
van Stoke, op hat voetspoor van L a m b e r t t e n K a t e
nit de spelling- en stijizaken in niouwe banen geleid, begon
net Clignett, L e l y v e l d en andere laden der j onge
leidsche maatschappij voor hat eerst krachtig hare vleugelen
nit to slaan en aandacht to wij den aan den rijken woordenschat outer taal, welker middeieeuwsche vormen eerst thans
vlijtig werden nag espeurd . De beoefening der geschiedenis
als wetenschap, niet langer als lief hebberij, vindt in den
uitnemenden A d r i a an K 1 u i t, rector to Middelburg, welds
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periode van verzameling van stof een tijdperk van verstandige kritiek dose volgen en net name onze middeleeuwsche
gesehiedenis in hare ware, bij wag en a a r, nog bij B iid e r d ij k door valsehe voorstellingen van staatkundigen en
goddienstigen aard verduisterde gedaante begint uiteen
te zetten . De uitnemende juristen Pc st e 1 en v an d e
w ij n p e r s s e to Leiden en Groningen geven den scoot aan
een nieuwe op historisch-kritische gronden steunende beoefening van het vaderlandsche staatsrecht, de eerste ook
van hot recht in het algemeen volgens de beginselen van
liet meer en meer doordringende, op de ,,burgermaatsehappij"
l3oegepaste natuurrecht, dat do oudere meer formeele rechtsstudie van do school van den utrechtschen T r o t z begon
to vervang en . Wetenschap en praktijk reiken elkaar de
hand meer dan vroeger. Do heroemde geleerde
et r u s
Camper (1722-1789), leerling van Musschenbroek
en 'S G r a v e s a n d e, hoogleeraar to Amsterdam, Groningen en Franeker, grondvester der niouwere anatomic,
wijsgeer van europeeschen naam en talentvol kunstenaar,
rekende hot niet beneden zich cone verhandeling to schrijven
over ,,den besten schoen" gelijk hij schreef over andere
praktische vraagstukken als de middelen tegen de veepest,
de voordeelen der inenting, do opvoeding van kinderen .
Ook do inathesis vond in eerie wijsgeerig aangelegde natuur
als H e n ii e r t zich moor en meer tot do toepassing op de
inaatschappij geroepen ; diens leerling v a n S w i n d e n en
niet minder do talentvolle j onggestorven Nieuw 1 an d,
gaven getui genis van den nieuwen, meer praktischen
geese, die ook in do natuurwetenschappen ten onzont was
gevaren, deze stellend in dienst van do groote maatschappij
om hen heen en zich niet moor bepalend tot do studeorkamor of hot laboratorium van don lief hebbor . T e yb r' s
vorstelijko stichting gaf naast haar ,,eorsto" genootschap, dat
:zich zou bezig houdon met alles wat ,,waarheid en vrijheid
in don christelijken godsdionst en den burgerstaat" ganging, het aanzijn aan eon ,,tweede", dat zich zou wijden
=pan natuurkunde, dichtkuncle, historic, teeken- en penning-
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kundo en des erfiaters rijke verzameling in eon museum
,,ten al gemeenen nutte" zou hebben to doer dienen . V a n
M a r 11 m, reeds bekend door zijno dissertatie over de bewegingen der vloeistoffen in do planter, zette zich in 177
to Haarlem neder en word weldra do grooto kenner van
magnetische nelctrischevrschijnsolen,diehja1sdirectour van T e yl e r' S museum eon eind verder bracht.
Geestelijke en natuurwetenschappen beiden verlieten
do studeerkamer om zich moor to bogoven in do maatschappij
en aan hot yolk in breeder kring de zegeningen to brengen
van datgeno wat tot nog too slechts hot deel van weinige
bevoorrechten was geweest . Ret kon niet worden ontkend,
dat do eigenlijke geloerdheid, die zich van den vroogen
morgen tot den laten avond in do stilte van hot studoervertrek opsloot en alleen voor geleerden werkte, achteruitging bij dat alloiigs overheerschend streven near popularisatie van do wetenschap, near praktische toepassing van
hot zorgzuldig opgospoorde, dat do universiteiten in verval
waren en do studio or vooral bestond in hot nauwkourig van
buiten boron van zorgvuldig samengesteldo dictator . Maar
daartegenover stood, dat do wotonschap thans in breeder
kring baron invloed deed golden en zich geroed maakte
om machtigon invloed to oefonen op do ontwikkeling der
nieuwo toestanden, die zich weidra over do gansche wereld
been zouden voordoon .
Ook do theobogio kon zich - wij zagen hot reeds niet onttrekken aan dozen stroom . Manner als do leidsche
hoogloeraron Alberti, Hollebeok on van den Honert
schroomden niet in bun advies over do zaak van v a n do r
o s - do moedigo Paul u s Cv all ie r to Grouingen, die
do natuurwet zedewet noemde, ovenmin - om do vaan dor
toberantie openlijk omhoog to houden tot diepo ergernis
van rechtzinnige gereformeerdon abs Ho fs to do en B a r u eth, als 1101 t i u s en C o m rio, die heftig optraden togon
do door do beidscho geleerden aanbevobon concossies aan
de ,,arminiaanscho" beginsoben . Zij en do hunnen wilder
niet weten van eonig toegeven op hot gebied der dordtsche
for mulieron van eenigheid . Be namen ,,sociniaan", ,,pela-.
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giaan", ,,arminiaan" weerkionken wader als van ouds :
,,kettersche" gevoelens betreffende de leer der rechtvaardiging door het geloof wekten hevigen strijd . Bij gelegenheid
der invoering van een in de pleats van den . verouderden
dreun der psalmen van D a t h e e n reeds lang gewenschten
nieuwen kerkzang door de Staten-Generaal in 1775 ontstonden hier en dear, met name op Walcheren en in Maasland, hevige onlusten, zelfs oproeren tegen het nieuwe
psaimboek, dat intusschen spoedig algemeen ingang vond .
Er ward reeds gesproken van de noodzakelijkheid saner
nieuwe nationals synods tot behandeling der hoogloopende
theologische en kerkelijke geschillen . Maar de Staten der
verschillende gewesten en ook reeds, wet de stemming in
de Kerk teekent, de meeste classes wilden van zulk sane
vergadering op dordtschen trant niet hooren en men
onderdrukte menig theologisch getwist door een categorisch
verbod om er verder over to sprekeri . In Zealand, in Friesland, in Holland, in Groningen ward zoo herhaaldelijk een
opkomend geschil over de leer der ,,heerschende Kerk" in
den staatsdoofpot gedaan, al schreven nog menigmaal heftige orthodoxen vinnige door de vrome schare veal gelezen
pleidooien . Maar de vrijzinnige mannen gaven den strijd
niet op en moisten hunne gematigde inzichten allengs meer
en meer ingang to doen vinden bij de predikanten. Een
algemeene geest van gematigdheid heerschte omstreeks
1780 ook in de ,,Giroote Kerk", zelfs H o f s t e d e en B aru e t h gaven ten slotte eraan toe . De installing van bet
Stolpiaansch legaat in 1753 door een eenvoudig burger to
Leiden, net hat doel om prijsvragen nit to schrijven ,,tot
staving of van de natuurlijke godsdienstleer of van de geopenbaarde zedeleer" was evenzeer een teeken des tijds als
die van bet Haagsch G-enootschap in 1785, dat den tijd
gekomen achtte om tegenover dergelijke twijfelingen op to
treden „tar verdediging der voornaamste waarheden van
den christelijken godsdienst inzonderheid tegen derzelver
bedendaagsche bestrijders" .
Gematigdheid en verzoening der uiterste gevoelens
predikten vooral de doopsgezinde en remonstrantsche dis-
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in alle richtingen, kerkelijk en wetenschappelijk, staatkundig
en maatschappelijk . Ook onder de Roomschen begonnen
velen zich of to vragen, of de tijd niet gekomen was om
de oude geloofsverschullen to begraven . In ieder geval
moest - zoo ward onder de burgerjj meer en meer de
overtuiging - een einde komen aan den in de l7de eeuw
ook staatkundig gevestigde voorrang der ,,heerschende
Kerk ." Al hielden de orthodoxe predikanten, Ho fs t ed e
en B a r u e t h ook her vooraan in de nj, vast aan de oude
suprematie, near alle kanten bleak reeds, dat deze onhoudbaar was . De beide regeerende Pninsen van Oranje zeif,
als gematigde beschermers van alle godsdienstige gezindten
geprezen, lieten zich bij de Oost-Indische Compagnie achtereenvolgens vertegenwoordigen door den Remonstrant V a n
d e r Fe o r t e n en den Doopsgezinde flop e ; de ,,wagters
op Sions muren" konden niet beletten, dat luthersche en
katholieke gemeenten zich alom met oogluiking der overheici
vormden in weerwil van het verzet, waanvan de ,,advocaat
der vaderlandsche Kerk" de knachtigste citing was . En
zelfs deze hevige orthodox prees wegens hat ,,stil gedrag
der hedendaagsche buiten-gezinten" de ,,christelijke tolerantie" van wage de ,,publycque Kenk" aan tegenover de ,,bepaalde heerschzugt van sommige doidniftige kerkelijken ;"
maar van recht op onbeperkte godsdienstoefening voor die
gezindten wil hij nog niet weten, alleen van ,,conniventie',
van oogluiking, dear ook voor hem ,,vrijheid van geweten
een onwaandeenbaar voonrecht is, waarvan men niet den
door 't onrechtvaandigst geweld ken benoofd worden ." De
andene gezindten waren evenwel net die vnijheid van geweten niet meer tevreden ; zij verlangden vnijheid van
,,exercitie" als hun necht, als het necht van iederen mensch .
Zij verlangden, dat en een einde zen komen aan de afpersingen den schouten, baijuwen, burgemeesters en negenten, die
zich door de Roomschen in stad en land nog altijd genegeid
recognitie- en admissie-gelden lieten betalen voor hat vergunnen van godsdienstoefeningen en het toelaten van pastoors .
Reeds in 1743 had de luthenaan No o r d ken k dit bij ge-
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amsterdamsche sehepenbank gebracht theologisch work met
luider stem laten hooren . Zoo ward de dag voorbereid,
waarop voile godsdienstvrijheid voor alle gezindten zonder
eenige beperking zou worden toegestaan gelijk thans reeds
de dissenters zich feitelijk vrijuit listen hooren over onderwerpen van moraal en theologie . De ,,heersehende Kerk"
heleefde hare ,,iaatste dagen ." Mannen als de gebroeders
Loos jes en Houttuyn, als Noordkerk en Trotz
oefenden in wjjden kring grooten invloed in daze richting door woord en geschrift ; hunne geestverwanten
W ol ff en Poke n niet minder .
Tit dien kring kwam
in 1784 ook de ,,Maatsehappij tot Nut van 't Agemeen"
voort, walks oprichter, do brave M a a r t e n N i e u w e n h ii y z e n, doopsgezind leeraar to Monnikendam, zich ten
duel stelde om niet alleen de ontwikkelden maar ook den
,,gemeenen man" in de meerdere kennis ,,zoowel in hat
burg erlijke en godsdienstige als in 't yak der nutte kunsten
en wetenschappen" to doers deelen . Hij wilds den mmvermogende als ,,hoofdoogmerk" nemen, in hat bijzonder
door verbetering van bet ,,burger- en schoolwezen", dat
machtige middel van volksontwikkeling, waarop omstreeks
1770 Based ow en Camp e to Dessau door geschriften en
werkzaamheid do aandacht hadden gevestigd en R o u s s e a 11' s „Smile" een zoo grooten invloed oefende. Do nieuwo
rnaatschappij telde binnen eon paar j aren reeds honderden
loden in hare departemonten, die weldra hat gansehe land
omvatten en zich voor do volksveriichting veal moeite gaven .
Eon ,,volksleeraar" wilds ook de j ongo S wi 1 do n s
worden, die, door hot duitsche voorbeeld aangevuurd, zijn
levers wilde wijden aan do hervorming van hot yolksonderwjs, hat groote middel van volksopvoeding . Zjn
,,Yaderlandsch A . B . book" (1781) moost ,,noodwendige
vadorlandseho kundighedon" algemeon vorspreiden en daardoor do volksverlichting bevorderen . iij wilds hat yolksgozang verbeterori door ,,zedekundige" liederen . semen to
stellen . Hij wilds do volkslectuur hernieuwen door do
uitgavo van een nieuwen ,,Almanack en politiek zakboekje",
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dat de pleats zou innemen der zotte, verderfelijke, sours
walgelijke almanakken, die den hoofdschotel van hat lezend
publiek uitmaakten. Hij wilds hat onderwijs onttrekken aan
de Kerk, die hat totnogtoe overheerschte, en hat aan den
staat overdragen als de belangrijkste zaak, waarvoor daze
had to zorgen . Met N i e ii w e n h 11 z e n en de zijnen,
wier denkbeelden ten deals ook onder invloed van zijn
,4. B. boek" stonden, was hij van meaning, dat de verspreidiug van goedkoope en eenvoudige verhandelingen
van grout belang was, „tar verbetering van verstand en
wanclel ." Meer en meer begun zoo de overtuiging veld to
winners, dat de lagers volksklassen beter onderwezen moesten
worden, dat kostelooze scholen in stall en dorp moesten
worden opgericht van rag eeringswege of vanwege de diakoniedn . S i m on S t iji meende zelfs, dat de kinderen der
armen gelijk de Spartanen ,,op publiek gezag en kosten"
moesten worden opgevoed . Men dacht ten minste erustig
aan dwang op de bedeelden our hunne kinderen tar
schole to zenden ,,op proeve van verstooten to zijn van
alien understand ." Zoo zouden de kinderen der armen
,,versierd worden net beginselen der kennis van den christeljken godsdienst en zedelijke deugden", tevens met die
saner ,,behoorlijke burgerlijke beroeping ." Te Rotterdam,
loom, Tltrecht, Middelburg warden reeds van die scholen
gesticht, waar arms kinderen van beide seksen in lezen,
schrijven, rekenen en zingers behooriijk onderwezen en aan
goede orde gewend warden. .
De kunst, de wetenschap onder hat yolk! ward meer en
sneer de algemeene leas in verband ook met de staatkundige
denkbeelden van den tijd, waarin niet meer hat belang van
vorsten of regenten maar dat van „hat yolk" op den voorgrond trad . ,,De verbetering der wetenschappen beat nets,
indien hat yolk zelve daardoor niet verbeterd wordt", riep
S w ii d e n s nit . Van „hat yolk" .
Daaronder verstond
men nog steeds niet den bij uitzondering - de Maatschappij
tot Nut van hat Algemeen was em zoo sane
ook den
,,gemeenen man" ; waar in dezen tijd van volksinvloed en

- 89 voksheerschappij werd gesproken, dear dacht men bijna
uitsluitend slechis aan den broaden kring der burgerij, die
nog altijd uitgesloten was van alien geregelden staatkundigen inv1oed Wat in de dagen van grins W ill e m en
L ci c e st o r scheen to naderon, wai5 in de l7de eeuw met
straffe hand was onderdrukt, wet in 1748 zich luider dan
ooit in de IRepubliek had doen hooren, kwam thans met
grooter kracht op. De stedelijko burgerij wildo hat niet
langer dulden, in den hook geschoven to worden door do
patriciers, wier wanbeheer ook na de verhoffing van den
Prins nog niet gestuit was, die zich hier en daar zolfs met
de hunnen, door een soort van uniformo kleeding als do
aangewezen heerschors ook uiterlijk, beg onnen to on derscheiden van de ,,kerels", die zij minachtten.
Do goschriften der engelsche en fransche democraten
en do sympathie met den amerikaanschen burgerstaat hadden
op die stemming der burgerij een grooten invloed . Vol geestdrift spraken v a n d e r C a p e 11 e n en do zijnen over den
,,hartelijken mannenkost", door P r i c o, P r i e st 1 e y, F I e t cher en Tiliotson, door Rousseau en do Encyclopedisten in moor algemeon-wijsgeerigen vorm don tijdgonooten
opgedischt . Zij wilder. ,,'s yolks alvormogon" stollen in do
pleats dor op ,,bedrog en geweld" berustende aristocratische
rogeeringsvormon, do stounsels van hen, die ,,met laarzen
en sporon goschapen" meendon to zijn ,,on hot ovorige
monscholijk geslagt net zadeis op do rugger ." Zij kwamen
op voor de ,,heilige rogton des yolks", die zij ,,heiiiger den
die der overheden" achtton . Zij scbroomd.en riot one. die
donkbeeiden order de burgerij to brengen door do vortaling der geschriften van genoemde auteurs die krachtig
in dien geest konden werken . Zij achtten zich daarom
nog goon tegenstanders der stadhouderiijke rogeering ;
integendeel, zij verklaardon zich voor eon op don volkswil
berustende monarchie hover den voor eene aristocratischo
ropubliok ais do onze nog kon hooter. . Zij zagen intusschen
op Amerika als hot ideaal van eon volksstaat - Amorika,
door sommigen hunner als hun ,,tweede vaderland" begroet,
in proza en dichtmaat toegejuicht als hot land van belofte,

dichterlijke taai schildert hij de voor-
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als de bakermat der nieuwe vrijheden . En riog verder ging
Ro ii s s e a u, de veelbewonderde, in zij a ,,00ntrat social"
de bestrijder van ails maatschappeiijke ondergeschiktheid,
de verkondiger der ideale heerschappij van het indiviclu,
vrij van aile bauden, in voile vrijheid aileen gehoorzaamd
aan de Rede, getemperd door het Gevoel . Dc menschen,
in vrjheid geboren, hebben tot tempering van die vrijheid
voigens hem die vrjheid gebonden, vrijwiilig gebonden
door een ,,maatschappeiijk verdrag", waardoor het mogeiijk
wordt in vrijheid to lever . . Niet de goddelijke rechten der
koningen, niet het geweld der aristocratieen maar de vrije
wil der menschen is de grondsiag alley maatsehappelijko
verhoudingen . i n
deeien deter nieuwe theorie, blijkbaar in . de eerste plants
gericht tegen het vorsteiijk despotism e i .n Frankrijk, maar
ook bruikbaar tegen dat van regenten ais die der Republiek .
Zijn ,,Discours de i'inegalite parmi les hommes" wijst op
den natuurstaat ais den eenvoudigsten en het meest aTle
vrijheid waarborgenden toestand tegenover de verouderde
conventioneele maatschappij zijner dagen, de oversroerde,
overdreven verhoudingen op maatschappeiijk gebied . Geen
geschriften hebben meer dan deze aile denkbeeld van gezag
ondermijnd en daartegenover het oog doer richten op wat
men den ,,volkswii" noemde .
lair veel onkiaarheid heerschte zoowel bij deze schrjvers, bij Ro u s s e a u zeker niet het nainst van alien, over
de wijze, waarop ecu en and er kon worden toegepast .
woe zij zich dien volksinvioed hadden voor to stellen,
daarover waxen v a n d e r C a p e ii e n en de zijnen het
noch met zichzelven noch order elkander eens : van een
uitgewerkt program van staatshervorming in dezen tin was
vooraisnog Been sprake ; alleen van verandering van alles
wat met de nieuwe theoriser van voiksheerschappij openlijk
scheen to srijde.n . Geen stadhouderiijke wiilekeur, steuuend
op eon steisel van intrigue en factiegeest ; geen militaire
jurisdictie, overblijfsei van middeieeuwsche absolute vorstenmach± ; Been sporen meer van de ,,slavernij" der overijseische
drostendienste :a, overbiijfsei van middeleeuwsche lijfeigen-

schap. Maar bovenal : niet linger de tirannie der regenten nit
een belangzuciitige kiasse, die welvaart en aanzien van den
staat opofferde aan de kans op eigen voordeel en daardoor
de natie aan den rind van den afgrond had gebracht,
geestelijk en stoffelijk, staatkundig en maatsehappelijk!
Want hoe stond bet thane net die welvaart, met dat
aanzien P
Juist in deze jaren (1782) stelde van de Spiegel,
then nog raadpensionaris van Zealand, voor zichzeiven oni
later to ,,resumeeren en breeder uyt to werken" eene
memorie op over de , .intrinsique en relative magi van de
Bepubliek" op dat oogenblik . E[ij komt daarin op tegen de
meer en sneer vernomen bewaring, dat de „inwendige magi"
van den staat geheel en ouherroepelijk in verval zou zijn .
Men kiaagde over de achteruitgang van den handel, maar
was deze werkelijk wel zoo stark ? Pat er thaws minder
groote winsten warden gemaakt din in hat tijdperk van . derv
hoogsten handeisb]oei omstreeks 1648 was niet to ontkennen : de zware concurrentie was daarvan hQofdoorzaak . Daartegenover echter stond, dat de then nog onbelangrijke,
immers schaarsch bezochte west-indisehe kolonien thane met
200 sehepen jaarlijks in hat verkeer waxen opgenomen en .
ontzaglijke winsten given ., dat rijken ale Rusland en Polen
eerst in de l8de eeuw hunne voile ontwikkeling begonnen
to krijgen, dat nieuwe handeisartikelen : tabak, koffie,
thee, schatten aanbrachten, dat de overal in Europa toegenomen weelde een aantal nieuwe luxe-fabrikaten in den
handel had gebracht, dat geld- en wisseihandel in verband met den bier to laude aanwezigen kapitaalrijkciom
in de laatste jaren . een groote vlucht hidden genomen, dat
de ,,geriefeiijkheden" voor den handel door lager interest,
beter postverkeer, gemakkelijker assurantie, geregelder
wisseldisconto zeer waxen toegenomen . Kortorn, sommige
takken van handel mochten achteruitgegaan zijn, in bet
algemeen was het ,,absurd", meende hij - van nit zijne
studeerkamer - ona van verval to spreken .
Intusschen, hij zou dit laatste niet hebben willen
beweren van de host-Indische Compagnie, dien zuil van
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den staat . Zij was onmiskenbaar en naar de algemeene opinie
in vernal en het hoogste regeeringsbegin sel, waarvan men
under den gouverneur-generaal
s s e 1 en zijne opvolgers
Van de Parra, vain Riemsdijk en De Kierk sprak,
was ook hier : ,,het zal mijn tijd wel uithouden" . Van V a n I m h o ff's hervornaingsplannen was sedert lang geen sprake meer .
Indie werd overstroomd door ,,fortuinzoekende" Europeanen
van slecht gehalte, die als ambtenaren der Compagnie er
alleen op nit waren hunne zakken to vullen . Voormalige
schoenmakers, kleermakers, slachters, verloopen regentenzonen, onkundige en onbruikbare sujetten bekleedden in
Tndie de voordeeligste ambten, al konden zij nauwelijks
lezen of schrijven . Ret aantal ,,onderkooplieden" van die
snort was grooter den ooit . Hanna vrouwen waren in den
regel al niet van beter gehalte en brachten door hear
gedrag de europeesche of half-europeesche samenleving in
Tndie in opspraak . Smokkelen en stelen was een algemeen
gebrek bij ambtenaar en vrijburger. De predikanten gaven
zich meer moeite voor het aanleeren van kaartspel en het
bezoeken van drinkgelagen den voor hunne studie en de
belangen hunner Kerk . In deze omstandigheden was de
achteruitgang der Compagnie Been verwonderlijk feit . Ret
verwaarloosde Batavia zeif, in 1760 nog met 16000 zielen,
zonk in 1780 tot een bevolking van nauwelijks 12000, waarvan
slechts enkele honderden Europeanen en daaronder niet de
helft Nederlanders waren . En al leefden die enkele honderden als prinsen in overrnatige weelde, zoodat bijna ieder
Europeaan een koets had, zilveren huisraad, juweelen, met
gouden knoopen versierde kleeding, het headers . van een
grout aantal slavers zeer gewoon was, zoodat zelfs ieder
soldaat zijn slaaf had, die zijn zonnescherm droeg - de
Compagnie zelve had niet op ruime inkomsten to roemen .
Ret kapitaal der Compagnie, waarmede zij werkelijk
handel kon drijven, was bij de nieuwe verhoudingen in het
wereldverkeer veel to gering, nauwelijks 11 12 millioen ;
hare 25 vaartuigen jaarlijks waren veel to weinig ; op haren
handel in Indie won zij nog tusschen I en 11/2 millioen, maar
hear geheele handelsstelsel, hare inrichting bleek meer
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meer verouderd en bij het einde van haar octrooi in
1774 gingen van vele kanten stemmen op, dat de tijd
van ingrijpende hervorming gekomen was . Twee jaren. lang

bleef de zaak hangende en vooral Utrecht, dat bij de
Staten-Generaal op de benoeming eener ,,commissie van
redres" aandrong, wees op den kritieken toestand, waarin
zich de Compagnie beyond, in weerwil van alle zorgvuldig
bewaarde geheimzinnigheid harer administratie zonneklaar
blijkend nit de aanhoudende Baling harer actien en dividenden . Maar hare belangzuchtige bewindhebbers en ambtenaren wisten Bit plan to voorkomen en ouder medewerking
van den Prins wend den l2den December 1776 door de
Staten-Generaai besioten het oude octrooi nogmaals voor
20 jaren to veriengen, weder tegen eene recognitie van
3 % van de uitdeeiingen ten behoeve van de admiraiiteiten
Zoo gingen de zaken der Compagnie denzelfden sukkelgang
verder . Hare dividenden, die in 1757 nog 20 % haalden,
waxen, na een korte vie - g van herstel, van 1771 tot 1782
niet hooger dan 121/ 2 % ; hare actien, in 1750 nog 594 %
en in 1765 ongeveer weder op die hoogte, waxen in 1780
op weinig meer dan 300 % gedaald . Leaning op leaning
moest haar verloopen staat ophouden .
Reeds toonde de loop der zaken in voor-India, wear
de kantoren der Compagnie feitelijk onder Let toezicht der
thans dear oppermachtige Engelschen kwamen, sedert C 1 i v e
er Let engeische gezag had bevestigd en de onverbiddelijke
H a st in g s diens sporen volgde, Bat de engelsche Cony pagnie ten voile bereid was om de erfenis der hoiiandsche
to aanvaarden . C ii v e had M o s s e 1 reeds gedreigd met
een bezoek to Batavia en engeische schepen hadden bij
Batavia Let strijken der vlag geeischt van de vaartuigen
der Compagnie . De enkele zwakke pogingen van Batavia
en Ceilon uit ono. Let aanzien der nederlandsche handelsnaarkt to herstelien leverden weinig antlers op dan hevige
kiachten van de zijde der Engelschen ook in Den Haag :
de handel onzer voor-indische kantoren in salpeter en
katoenen kieedjes, toen de voornaamste artikelen, geschiedde
feitelijk slechts door engelsehe bemiddeling en ward van
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engelsche maclit zich van de belan g rij kste punters meester
maakte en zich ook op anclere plaatsen, zelfs op Java list
golden . Dat do Compagnie een gem akkelijke proof der
Engelschen zou worden, viol reeds niet moor to betwijfelen .
en overal in Indict, ook aan do Kaap, maakte men zich in
dit opzicht weinig illusie van do toekomst, want or was
niet de minste voorziening tog en een aanval gemaakt en
enkele oorlogsschepen zouden voldoende zijn one de hollandsche
maclit in Azie to vernietigen . Alles speak van verouderin .g,
vermolming, verval : do Compagnie was, zeide Mo s s e l reeds,
,,een zinkend schip, 't welk met pompon boven water wordt
gehouden" .
En de altijd kwijnende Westindisebe Compagnie, wier
aandeelen thins op 85 a 36 %, wier dividenden op 3 a 4 %
-waxen gedaald, was al niet in beteren staat : zj sleepte
hair bestaan met moons voort .
En waar doze machtige liandeislichamen ziender oogen
wegzonken, moost ook do handel in hot moederland
ernstig verlies ljden, want - en dat was een der voornaamste oorzaken van hot verval, dat v a n do Sp ie g 01,
onbekend met den verkelijken handel, niet meende to
kunnen zion maar dat de Hollandsche Maatschappij in
1775 tot hot uitschrijven van eon prijsvraag bewoog do nederlandsche koopman bewandeido over hot al gomoon nog procies dezelfde padon, die onder gausch
andere vorkeersverhoudingen zijn vaderen hadden bewandeld ;
do booken, waarin Le IBC o y n e en L e L on g in hot begin
der eeuw de theorie van don koophandol hidden ontwikkeld, bleven ook thins nog, in weerwil der aanmorkelijke
wijzigingen in omvang, loop en middelen van verkeer, ziju
evangelic . wit wiston do groote handelslui cler l7de eeuw
van dergoEjke handeiscatechismen? Zij leerden . den hander
zelven. Maar thins : ,,noring zonder verstand, is verlies
voor do hand" ; do ,,geriefelijkheden" waron er wel, de uitbreiding van hot handelsterrein bestond werkolijk, maar
- wit moor was din dat alles - hot ontbrak aan do oude
wakkerheid, den ouden durf, die den noderlandsehen koop-

man groot gemaakt had, inaar thans hot deel scheen geworden to zijn van den machtig omhoog strevenden medediiiger aan de overzijde, die de verouderde haudelswegen,
de gebrekkige handeismethoden had verlaten en met nieuwe
clenkbeelden, met jonge veerkracht, met nieuwe beginselen
de nieuwe wereld van handel en verkeer kwam veroveren .
Dan nog was er de zware concurrentie van Marseille, dat een
groote vaart op de Levant had gekregen ; van Rus1and, dat zjn
eigene fabrikaten, zijn linnens, zeildoek, servetten, zijn gezaagd hout en zijn touwwerk thans voor eigen rekening
zoo hier als elders invoerde ; van Hamburg en Bremen, die
jaarlijks groote vioten naar de Witte zee, naar Portugal,
Spaiaje en de Middellandsche zee zonden, een aanzienlijke
vrachtvaart onderhielden en lands Elbe en Wezer met hot
duitsche binuenland gemakkelijk in betreiking stonden ; van
Stettin en Ironing sbergen, die met den pruisischen staat
krachtig vooruitgingen in handel en zeevaart ; van Oostende,
dat sedert 20 jaren weder een belangrijke uitvoerhaven voor
de Oostenrijksche Nederlanden was en dear allerlei grondstoffen voor d.e fabrieken invoerde . En voorts - een enkel
auteur wijst crop - door hot verloopen der stroomen
was een dccl onzer zeegaten veel minder bruikbaar geworden
voor groote schepen ; zoowel Amsterdam als Rotterdam
begonnen de nadeelige gevolgen daarvan to ondervinden
en er word reeds gedacht aan middelen one door hot graven
van kanalen naar zee den toegang tot die voorname havens
to verbeteren . Bovenal, de nederlandsche koopman, door
den speculatiegeest aangegrepen, beg on den warenhandel,
den ,,waren handel", op to geven . In den geldhandel stak
hij thans eerder zijn kapitaal, voorzoover hij zich niet
tevreden stelde met hot innen van rente nit geleend geld,
hot wag end in gevaarlijke speculation . En wie er nog aan
goederenhandel deed, dreef dies meestal niet moor voor
eigen rekening dock ,,in commissie", wet de nederlandsche
scheepvaart zeer deed achteruitgaan, nu ecu groot gedeelte
der goederen voor buitenlandsche rekening ging . Eindelijk,
de tallooze bankroeteu der laatste jaren hadden hot krediet,
de ziel van alle verkeer, hier to lands zeer ondermijnd en
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daarmede ook den handel een zwaren slag toegebraeht ;
hat minder soliede ook in de aflevering van waren had hat
vertrouwen op den nederlandschen koopman zeer doen dalen .
Dat de handel werkelijk achteruitging, was, wet V a n
d e S p i e g e 1 ook moge beweren, een onomstootelijk fait,
maar even waar was hat, dat die bij behoorlijke behartiging
door den koopman zelven niet, ten minste niet in die mate,
had behooren achteruit to gaan . Het voorbeeld van Friesland, dat zich in 1 780 nog beroemen kon op 2000 schepen voor
de vrachtvaart van en naar hat Noorden, naar de engelsche
en fransche havens, zelfs naar de golf van Biscaye, Span je
en Portugal getuigt daarvan ; zoo ook hat herhaaldeljk in
die dagen vastgestelde fait, dat de oude handelsbetrekkiugen
nog op verre na niet verbroken waren en alleen schromelijk
werden veronachtzaamd voor de dwaalwegen, waarop thans
de nederlandsche koopman zich bij voorkeur bewoog .
En zoo stored hat ook met landbouw en nijverheid .
V an d e Sp i e gel wijst wet den eerste betreft wel
op hat met menschen ,,abs bezaaide" platteland der Republiek, op de talrijke tot steden aangegroeide dorpen, op de
krachtige ontwikkeling van den landbouw in Brabant en
de ,,bovenprovincien", waar green, boekweit en tabak, in
Zealand meekrap, steeds meer velden overdekten, op de
duizenden gemeten, die in Staats-Vlaanderen, in de zeeuwsche en hollandsche polders en droogmakerijen werden aangewonnen en aanstonds dienstbaar gemaakt aan den landbouw, vooral aan de aardappelteelt . Maar hat vial bij den
algemeenen toestand van onzen bodem niet to ontkennen,
dat de nederlandsche staat van landbouw alleen, of zelfs
in hoofdzaak, niet levee kon, zoolang niet de uitgestrekte
heidegronden - een ,,schande", zegt V a n d e n H e u v e 1,
,,voor hat gemeenebest" - door verdeeling der gemeene
landen, door bemesting en draineering bruikbaar waren
gemaakt. Evenmin van de veeteelt, die ook in dezen tijd
zich wader begon to herstellen van de verliezen, door de
in de l8de eeuw telkens optredende en zonder veal vrucht
bestreden veepest geleden en wader bij den uitvoer, zoo
van vee als van boter en kaas, zich krachtig deed gelden .

97 veal minder goads vial er van de visscherij to zeggen
De emder haringeompagnie vermeerderde de concurrentie en
wist in 1775 ears verbod van invoer van hollandsche haring
to verkrijgen ; Denemarken deed hetzelfde ; Nieuwpoort en
Oostende kwamen als visschershavens op . Ook V a n d e

S p i e gel geeft vohnondig toe, dat de visscherij in verval is, en
L u z a c spreekt ervan in dezelfde bewoordingen, al erkent
hij, dat her nog omstreeks 25000 menschen alleen van de
haringvangst levee . Maar wie zou kunnen beweren, dat de
nauwelijks 150 buizen, door premiers eerst van wage Vlissingen, later ook van de Staten van Zealand, ten slotte van die
van Holland, die in 1775 f 500 voor iedere nitvarende buffs
uitloofden, met moeite in de vaart gehouden, de talrijke
vissehersfamilien, en wie er verder van de hating vaart bestonden, naar behooren konden doer levee a Ook de walvischvangst had krachtige ondersteuning noodig, in weerwil
van de bekende ,,irreguliere" voordeelen nit den handel
met de Eskimo's, en verkreeg die evenals de haringvisscherij
in 1777 in den vorm van premiers ; meat toch daalde hat
70 in de
aantal schepen van ruim 100 in 1750 tot 60

jaren. vddr 1780 .
Meat, hoe groot hat verval van handel en visscherij
mocht zijn, nog erger stored hat omstreeks 1780 met de
reeds geruimen tijd dalende nijverheid, zoowel wet de
,,manufacturer" aangaat, de door afzonderlijke personeu
thuis bewerkte produkten der nijverheid, als ten opzichte
der fabrieken . Slechts enkele bedrijven, de zoutziederij,
de olieslagerij, de bleekerij, de stijfselfabricage, de diamantslijperij hielden hat nog vol . Be goedkoopere stoffen
nit hat buitenland, hier ingevoerd, hadden vale hier te
lande gemaakte artikelen van de markt verdrongen ; sommige

kooplieden hadden, om zich van de vaststelling der prijzen
meester to makers, langen tijd die buitenlandsche artikelen
beneden de waarde verkocht en daardoor vale inlandsche
fabrieken to gronde doer gears ; de hoogere levensstandaard,
hat gevolg van den meerderen rijkdom hier to laude, had
ook de loonen tijdelijk doers verhoogen en daardoor hat
fabrikaat in prijs doer stijgen, zoodat men minder goad .
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lager, rentestandaard bet geld gemakkelijker to verkrijgen .
A d r i a a n n o g g e spreekt in zijn bekend werk ,,Over den
Brood van Neerlands koophandel" van de aanzienlijke
menigte suikerraffinaderijen, ververijen, weverijen, roireederijen en dergelijke, die wegens de concurrentie verplaatst
waren naar Hamburg, Berliju, St . Petersburg, naar Spanje
en Frankrijk, van de concurrentie der zweedsche en russische houtzaagmolens, zoodat binnen 30 j aren meer dan
100 balkzaagmolens waren afgebroken en buitenslands
gezaagd bout thans bij menigte wend ingevoerd . De scheepsbouw beteekende weinig meer, de lijnbanen verdwenen, bet
delftsche aardewerk had op de markt voor engelsch en
rouaansch porselein, de hoilandsche hoedenfabricage in bet
gebruik voor de brabantsche moeten wijken ; de utrechtsche
gesponnen tabak werd thans in den vreemde bewerkt ; de
brouwerijen hadden door bet opkomen van den jenever als
volksdrank onbeschrijfelijk veel verloren, al bloeide Schiedam
door zijne branderijen en stokerijen meer dan ooit ; de boekennering bepaalde zich thans tot bet vertier van hollandsche
boeken, terwiji die van fransehe en latijnsche ten eenenmale onbeduidend was geworden ; de hollandsche en gel dersehe papierfabrieken, eertijds leveranciers voor de wereld,
waren door de fransche en pruisische overviengeld, in verband
met het verbod van uitvoer van lompen nit Frankrijk en
Bruiser ; de amsterdamsche goud- en zilverstoffen, damasten,
fluweelen en brokaten behoorden tot bet verledene ; de zijdeen tressenfabrieken waren to gronde Beg aan ; de fraaie en
soliede maar dune utrechtsche en leidsche lakens waren
door goedkoopere buitenlandsche soorten verdrongen ; de
linnennijverheid was veelal naar Westfalen, Silezie, Belgie
verloopen, al kwamen ook de buitenlandsche linnens nog
naar Haarlem orn gebleekt en dan als ,,hollandsche linnens"
op de markt gebracht to warden ; de tonwslagerijen leverden
niet eens genoeg voor bet gebruik der hollandsche schepen ;
de katoendrukkerijen warren lang niet meer wat zij geweest
waren ; de leidsche laken-, grijn-, saaifabrieken klaag den
over achteruitgang - 3600 stnkken taken jaarlijks tegen-

- 99 over nog 6400 in 1749, 3600 stukken grijn tegen 14000 in
1750, 400 stukken saai tegen 750 in 1747 ; wel hielden de
leidsehe dekenfabrieken zich nog staande en was de aanwas van
warp- en fusteinfabricage volgens L u z a c ,,niet to versmaden",
maar dit kwam in geen vergelijking met den achteruitgang
in andere takken, die, in arbeidsioon - hat gemiddeld loon
was 3 a 4 gulden per week - berekend, to Leiden aileen vergeleken met 1752 meer dan 1 1 / 2 millioen gulden 's j aars schade
deed ; de enschedeesche boinbazijnen, bontjes en lakensche
pijen, de kamper duffels, de kamper, zwolsche en haariemsche
,,langetten" (goedkoope mutsenkant) zagen uit naar nieuwe
debouches in hat voor de vrijheid strijdende Amerika ; de
fabricage van stoelen to Deventer, de woispinnerijen, de
kousenfabrieken stonden bij gebrek aan afzet geheel stil ; ailes
nog afgezien van de tallooze kleinere „manufacturer" als die
der over hat aigemeen in beteren staat - met een loon van
7 a 8 guiden 's weeks - verkeerende timmerlieden, metselaars,
kleedermakers, schoenmakers, kopersiagers, loodgieters en
andere ambachtslieden, wier bedrijf order dien algemeenen
achteruitgang bitter iced. L u z a c spreekt dan ook met bekommering over de ,,doodschheid" onzer vroeger bloeiendl
binnensteden, die men met ,,traanende oogen" aanzag . En van
alie kanten komen de klachten . Rat weelderige Broek in
Wateriand, dat vroeger geen armoede kende, zag nu j aarlijks zijn welvaart afnemen ; andere vroeger bloeiende noordIiollandsche dorpen ais Schagen, Assendeift, Wormer en
Sloterdijk worden ais ,,halfvervallen" aangegeven ; nog
nadere zagen hunne veeibezochte markten verloopen, hunne
huizen in vernal, hun drukke vrachtvaart op de naburige
steden staken.
Ret armwezen begon order die omstandigheden diepe
zorg to veroorzaken in vale steden en dorpen, die ,,met
behoeftig en. opgevuid" warden . Men dacht ernstig aan
wederoprichting van de vervailen fabrieken met bijeengebedeld kapitaai, met staatshuip of door de diakonieen
envoudig als tak van armenzorg : Deventer loofde een prijs
nit voor zulk een plan ; hat tijdschrift ,,De Koopman"
telde een breed onderzoek in naar de mogelijkheid saner
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dusdanige kunstmatige verheffing van de vervallen fabrieken
en trafieken met het doel om den armen werk to g even en
zoo in de armoede in ores land het middel to vinden tot
handelsopbouw en rijkdom ; de hoornsche reederij-compagnie
had een dergelijk doel - bedenkelijk voor eene gezonde
ontwikkeling der nijverheid ; het Zeeuwsch Genootsehap
schreef in 1777 een prijsvraag nit, hoe het best ,,de armen"
in de Republiek ,,te onderhouden ." Vooral op de linnenweverij, die thuis kon geshieden en door vrouwen en
kinderen worden beoefend, bleef de aandacht zeer gevestigd . Men berekende, dat hiermede gemakkelijk een
voor dien tijd behoorlijk loon van 7 a 8 golden door
een huisgezin kon verdiend worden zonder dat de vaderlandsche industrie erdoor werd benadeeld . Armhuizen verrezen overal ; het treurig lot van den ,,gemeenen man",
die van een karig loon • levered in krotten van huizeu
broodsgebrek leed, begon de algemeene aandacht to trekken .
Men wilde niet langer toelaten, dat de kinderen van den
arme „row en ongodsdienstig" zonder eenige verstandelijke
ontwikkeling werden opgebraeht, dat de j ongens, in hun
j eugd op zee, dare van bet eene ambacht naar bet andere
loopend en ten slotte broocleloos rondzwervend, aan allerlei
ondeugden ten proof vielen, dat arme meisjes, die eertijds
noch lezen en schrijven noch handwerk kenden en met
koopwaren langs de straten liepen, van kwaad tot erger
kwamen . Op de scholen, wilde men, moest ook spinnen en
weven worden geleerd teneinde in het onderhoud to kunnen
voorzien beter dare door sjouwen en kaailoopen en . t o „levee
zonder zorg en eeten op den borg en slaapen bij de
Diakony", tot groot ongeluk der door huwelijken tusschen
zulke ouders ontstane gezinnen . Ook de dienstueming op
de vloot of in de koopvaardij, waarbij, ten gevolge der
onvoldoende regeling van de uitbetaling der maandgelden
aan de achterblijvende gezinnen, deze dikwijis in diepe
armoede verkeerden, diende beter to worden geregeld ; niet
minder die bij bet leger, want de soldatenvrouwen met
kinderen volgden dikwijls hare echtgenooten niet in de wisselende garnizoenen maar bleven armlastig achter, waarbij
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nog in bet oog viel to houden, dat de heift der toenmalige
soldaten en matrozen vreemdelingen wares, die zich aan
hunne vrouwen weinig gelegen lieten liggen . Ook de in-'
richting der van ouds bestaande diakonieen werd aan kritiek
onderworpen, even als bet beheer der zeer aanzienlijke sommen
daarvoor door collecte of bij schenking bijeengebracht . Er
werd met nadruk gewezen op de schandelijke misbruiken,
die daarbij heerschten, op de onoordeelkundige wijze, waarop
het geld werd besteed, op de verzending van armen nit
minder rijke gewesten naar bet in den roep van rijkheid
on milddadigheid staande Holland, uit de dorpen naar de
groote steden, die daardoor kunstmatig met een aantal
armlastigen werden belast verre van evenredig met den
eigenlijken toestand barer bevolking .

Maar ook bier begreep men, dat de oude lapmiddelen
niet konden helpers, dat handel en nijverheid, verspreiders
van welvaart en geluk, niet door wijsgeerige betoogen konden
worden gered, noch door ,,offeranden van sugtende gebeden
en ieverige hemelsollicitatien", waarvan een schrijven in
,,De Koopman" heil verwacht . Men ging zich ernstig rekenschap geven van de moreele, staatkundige en economische
oorzaken, die tot bet betreurenswaardig diep verval van
handel en nijverheid hadden medegewerkt . Men kende
oorzaken genoeg. Do zware fasten en de toenemende hoogte
der arbeidsloonen in verband met den algemeenen hoogeren
levers sstandaard bier to lande ; de toenemende concurrentie
elders ; de invoer van oost-indische en amerikaan .sche wares
en fabrikaten ten nadeele der gelijksoortige europeesche ;
de toenemende of keen van den wisselvalligen handel en do
gevaarlijke nijverheid bij de natie ; de oneerlijkheid in den
handel ; de gebreken in de staatsinrichting, in bet bijzonder
in de inrichting van bet zeewezen en de scheepvaart ; hot
verval der groote compagnieen en daarmede in verband dat
barer kolonien en bezittingen ; de toenemende onkunde der
kooplieden in bun yak ; bet gebrek aan bekwame arbeiders ;
do menigvuldigheid der bankroeten ; do voortwoekering van
list en bedrog, sluikerij en oplichterij ; de concentratie van
den handel in drie, vier, vijf hoofdplaatsen : Amsterdam,
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aangegeven als oorzaak van den treurigen toestand .
Ook her werd vernieuwiug, hervorming de algemeene
eisch . En men bleef niet bj den algemeenen eiseh : ,,neem
de oorzaken weg" ; evenmin legde men zich neder bij het
feit en achtte alle pogingen nutteloos, al listen zich
sommigen in dien geest hooren ; ook de oprichting van
genootschappen als de Oeconomische Tak, als de hoornsche
maatschappj van den predikant Cornelis Ris scheen
niet voidoende, al konden zij helpen om langzamerhand
betere econ omisehe begrippen ingang to doen vinden ;
evenmin moest de hulp alleen gezocht worden bij den handel
ten koste der nijverheid of bij gedwongen gebruik van
inlandsche stof voor kleeding. Ook hier werd in de eerste
plaats gewezen op de noodzakelijkheid van staatshervorming,
van herstel van het aanzien van den staat naar binnen en
naar buiten . Maar dan verder wees men op de denkbeelden,
die in de dagen van Will e m I V reeds waren ontwikkeld .
Ook voor L u z a c is het vrijhavenstelsel het groote middel
van herstel voor onzen handel en onze fabrieken, een
,,gelimiteerd porto-franco", waarbij met de belangen der
nijverheid rekening is gehouden en tevens met die der in
hunne inkomsten bedreigde admiraliteiten, die de konvooien
en licenten niet kunnen missen maar in rechten op dienstboden, rijtuigen, koffie- en theehuizen, logementen enz . vergoeding zouden kunnen vinden . Ook hier is vrijheid de
panacee. Staatshervorming met behoud van den grond van
den vrijen regeeringsvorm, ontlastiug van den handel,
tegengaan van sluikerij, belasting op de weelde, het verleenen van tijdeli] ke gunsten en vrijdommen aan fabrikauten,
vrijheid voor fabrieken en trafieken ten platter . lands om
dit to onttrekken aan de eeuwenlange stiefmoederlijke
behandeling door de overheerschende steden, verheffing
der kolonien door beter bestuur, herstel van het krediet
door meerdere goede trouw in het verkeer en beter
wetter op de bankroeten, wettelijke beteugeling van woeker,
actiespel en onderkruiperij, betere scheepsbouw, veering van
niarskramers en pakkedragers uit stall en land, ontginning
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den aardappel hot goedkoope en hier to laude gemakkelijk
to verbouwen voedingsmiddel - in plaats van hot duurdere
graan, verplichting der west-indische kolonien om nederlandsche stoffen to gebruiken, beter en algemeener onderwijs
in handeiskennis, aanstelling van ervaren consuls buitenslands,
oprichting van genootschappon tot aanmoediging van handel
en fabrieken, volksopvoeding in hot algomeon . V a n d e n
Tieuvel, Rogge en Zillesen wijzen met nadruk op do
noodzakelijkheid om door verheffing van eigen uijverheid
ook den grondsiag to scheppen voor eigen handel, die, naar
zij meenden, vooral door die eig en. nijverheid word gevoed ;
vender op de betrachting van do deugd der zuinigheid in
plaats van den ook bij den koopman heorschenden overdaad,
op verzuim, eigen schuld en luiheid, op de noodzakelijkheid van goede staatsinstellingeu . Zoo moeten naast de
zedelijke ook staatkundige en economische middelen staan,
allen in den geest der vrijheid, die ook in doze opzichten
hot algemeene redmiddel moest zijn om de verloron welvaart to herwinnen, om eon einde to makers aan do heerschende ellende, om do onvermijdelijke iueonzinking van
den stoat to voorkom.en.
hot was de vraag, of do staatknndige omstandigheden
zouden toelaten doze idealen to vorwozenlijken, of do ,,vrijheid"
in stoat zou zijn al doze voordeolon to boworkon . Er waxen
twijfelaars, or waren ontkenners bij monigte . Er waren
talloos velen in hot misschion moor dan eonig andor yolk
oars hot onde, hot traditionoolo, hot aan de praktijk dor
voorvaderen gehechte yolk don Nedorlanden, die van al
doze nieuwighoden niet wilden hooron, or niot tog en schreven
of spraken maar eon star verzet stelden tegenover den
aandrang, den onbosuisdon aandrang dikwijls dor geestdriftige aanhangers van hot nieuwe . De bedachtzame
ouderen schnddon hot hoofd over de wilde ideeen der
jongoren . Maar dozen gaven den mood niet op en omstrooks
1780 durfden zij nog hopen, dot de tijd niet verre moer
zon zijn, waarop hunne idealen van vernionwing en hervorming werkelijk in vervulling zouden komen . Zij waxen .

1 04 in ieder geval bereid om ervoor to lijden en to strijden
vol verwachting omtrent den afloop van dien strjd voor
het goede, ware en schoone, waarvan hunne geliefde auteurs
hen in zoo medesleepende taal hadden gesproken - een
gees±drift, waaraan het sentimenteele karakter van den tijd
niei5 onthrak, maar die, in hoe hoogdravende termen dikwijls
zich uitsprekend, daarom toch niet minder ernstig bedoeld was .
Wat meent men : is de tijd niet rijk aan nieuwe denkbeelden, aan gedaehten van hervorming en hernieuwing,
verbetering en herstel?
Maar de groote hervormingspartij stuitte op verschillende bezwaren . Noch bij den Prins, den welmeenenden
maar zwakken en aan het oude geheehten Will e m
noch bij zijne middeimatige omgeving ; noch bij de op hun
recht staande oude regentenpartij, bevreesd voor verlies
van harm invioed ; noch bij de lagers voiksklasse, onontwikkeid en blindelings aan het stadhouderlijk gezag gehecht,
iederen inbreuk daarop als aanval op Oranje bestraffend vond de door enkele edellieden en regenten van goeden
wil gel eide middenklasse steun . Zelve zich nog niet ten
voile bewust van wat zij begeerde, zelve krachtige leiding
missend, aangevoerd door onderling twistende personen, van
wie velen alleen vernedering van het erfstadhouderlijk gezag
wenschten, anderen voor de volksheerschappij zelve bevreesd
warm, was zij to zwak voor hare tank .
Maar bovenal : de man ontbrak, de krachtige persoonlijkheid, die, door zijn genie zijn omgeving beheerschend,
vorm geeft aan wat alien dikwijls half bewust of onbewust
bezielt, die west aan to voeren in den strijd, tegen to
houden op de helling . 0, er is zooveel waarheid in 0 a rlyl e' s beroemd boek ,,On heroes", at is met zijn meer op
wijsgeerige overweging dan op kennis van historie gegrond
woord niet alles gezegd! Hij spreekt van ,,the light which
enlightens, which has enlightened the darkness of the
world ; and this not as a kindled lamp only, but rather as
a natural luminary shining by the gift of Heaven ; a flowing
light-fountain of native original insight, of manhood and
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it is well with them ."
Welnu, zulk een lichtfontein was er niet in ons land,
waarvan een F r e d e r i k I I toen in dien geest kon zeggen :
,,il n'y a pas de tote en Hollande ." Noch de overijselsche
laudjonker van der Capellen tot den Poll, talentvol
en geestdriftig maar heat- en warhoofdig staatsman ; noch
de dertigjarige Pie t e r Paul 115 geleerd en gematigd,
kaim en overwegend, maar geen volksleider ; noch P e
Gyselaer en van . Berckel, allereerst prinsenhaters,
geen hervormers ; noch de brave ,,vader H o oft", de deftige amsterdamsch e burg ervader ; noch de heftige v r e e d e
en F ij n j e of de sabelzwaaiende P a e n d e 15 ; noch de
sceptische franeker hoogleeraar v a 1 c k e n a e r. . . . . . Men
zocht elders wat men bier niet vond : leidirig . Men zocht
steun bij de fransche regeering, die van de wenschen der
democraten geen begrip had en hen alleen wilde gebruiken
tegenover engeTschen invloed, als een ,,faktie", niet als
een hervormingspartij . Als een ,,faktie" is zij ten slotte
met hare eischen opgef5reden, haar eigen oorsprong nit de
algemeene behoeften verloochenend, als een ,,faktie" door
pruisish geweld ten onder gebracht .
Met harm val in 1787 verdwijnt de kans op succes
voor hare eigenlijke becZoelinyen, die, had zij gezegepraald,
veal van bet goede, wat in de denkbeelden der groote
fransche Revolutie zat opgesloten, in ons land reeds to
voren had kunnen verwezenlijken . En toen na den smadelijken val der oude Republiek in 1795 de ballingen terugkeerden en de leiding in handers namen, geraakte de nieuwe
staat in den maalstroom dier weldra ontaarde Revolutie .
Maar dit gemis ears gevoig moge bet oordeel over de
bewegiug der geesten omstreeks 1780 hebben verduisterd,
bet neemt niet wag, dat die beweging een groote beteekenis
heeft als de dageraad eener uieuwe toekomst, die na langer
dan een halve eeuw van worsteling onder vallen en opstaan, in 1848 eerst voorgoed is gekomen onder de geniale
leiding van den grooten T h o r b e c k e, gas teund door een
nieuwen kring van geestdriftige j ongeren .

Rusland en Engeland in het Midden •O osfen
en de Russische Fiiiancien
DOOI

PEREGRINAT

OR .

Nu do Perziscie, of, zooals men in den laatsten tijd
gewoon is to zeggen, de Midden-Oostersche quaestie voor
de zooveelste maal in een acuut stadium is getreden, is
he misschien nuttig Uwe lezers op de hoogte to stellen
van do port6e tier quaestie, na to gaan in hoeverre zij van
invloed kan zijn op de Europeesche politick, en nit do
teekenen des tijds to trachten een beeld van de toekomst
to ontwerpen .
Allereerst dieiien wij ons rekenschap to geven van den
toestand zooals wij then heden in Perzie vinden, en na to
gaan hoe bet staat met de omliggende landen .
vat de huidige toestand van Perzie betreft, zoo vinden
wij in de eerste plaats een monarch en eene regeering die
de doors laandste bewijzen afleggen van onnoozeiheid en
onbekwaamheid tot regeeren, van algeheele onmacht om de
omstandigheden ook maar voor een oogenblik to beheerschen,
en van cene erbarmelijke hulpeloosheid, waar het geldt, de
nationals belangen tegen vreemde agressie to beschermen .
Daarnevens een yolk, intelligent genoeg om to beg rijpen
tat het op weg i naar den ondergang, maar niet energiek
genoeg, om zich de lendenen to omgorden en dien ondergang niet to willen. Ecu yolk, tat den nioed mist, zich to
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genaamd om zijne toekomst zeif to vorinen, dat opgehouden
heeft, nog in die toekomst to gelooven, en dat zich met
eeht oostersche gelatenheid neerlegt bij wet hot noodlot
over hem zal geheng en .
Mag dus van hot Perzische yolk met recht hot spreekwoord gelden dat elk yolk de regeeririg heeft die hot verdient, dan is daarmede tevens gezegd, dat noch hot yolk,
noch de regeering factoren zijn, waarmede men bij de verdere
ontwikkeling der gebeurtenissen ernstig rekening zal hebben
to houden, tenzj hot onverwachte geschieden mocht en uit
hot yolk zelf een leider zoude voortkomen, maar zelfs dan
is hot de vraag, of ergenoeg nationals geestdrift voorhanden
zou wezen, om den leider tot redder to waken .
Ads hot wear is dat hot levee der volkeren een afspiegeliug is van hot leven der individuen, dan mog en . wij
hot Perzische yolk gerust vergelijken bj een hnlpoloozen,
afgeleefden grijsward, die in zijne j onge j aren flunk wan
alles heeft meegedaan niot alloen, maar die de wereld van
zijne laden heeft doen weerklinken, zoo dat wij or thans
nog sons den nag airn van hooren ; die lag en van voorspoed,
rijkdom en macht gekend heeft in de tjden van P a r in s
en der Chosroen, in den tijd van Nadir Shah, toen

Mi

IDeihi hielp veroveren, maar ook clagen van arm oede,
ellende en slavernij, toen de Arabieren in de 9e eenw zijn
land veroverden, en er voor eeuwig hue stmpel op zetten,
toen Pjengis Chan en Tamerlan in de 13e en 14e
eeuw hot nienwe gebouw der Perzisch-Arabiscbe besehaving
woest in pnin wierpen . . . . Sows denkt do oude man torug
wan den tijd toen ,,de spoor van den Perzischen krijgsman
verre reikte", dan blinken nog even do oude oogon, de
dorro hand grijpt near do spoor, maar do arm is to zwak
am die nog to voeron . . . . hot oplichtonde oog wordt weor
duister . . . . do mond prevelt Arabische gebeden . . . . door
de zwakke vingoron gaat hot gebedensnoer . Troostend zegt
hem do Koran, dat do glorie deter wereld vorgaat, dat
alleen do wil van Allah blijft
Is niot hot rijk van
Ale x an d e r in hot stof gozonken, zijn niot do Mogols van
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man" het niet meer makers, maar zooals het met Alexander,
T a m e r 1 a n en hemzelven gegaan is, zoo zal het ook den
Tngliz (Engelschman) en den Oroes (Rus) vergaan . En zoo
mijmert de oude zijn dagen door, terwj1 om hem heen, aan
zijn grenzen in het Zuiden, de j onge Europeesche beschaving
hem op doet schrikken, hem roept en wenkt om mede to
arbeiden aan het Groote Werk . . . . maar hij ken niet meer,
hij is niet meer van dezen tijd .
Evenals de regeering, zoo heeft elk yolk ook den godsdienst dien het verdient ; daarom ken het gees verwondering baren dat de Perzisehe besehaviug zich door den Islam
heeft doer versteenen en alle pogingen tot hervorming
mislukt zijn . Wel trail in het midden der 19e eeuw Mirza
A ii M o h a m e d ,,de Bab" als hervormer op, en schijnt
zich zijn aanhang nog steeds nit to breiden, maar of het
Babisme, waarvan de algemeene invoering gelijk zou staan
met eene revolutie, dit afgeleefde ras meow levee zal kunnen
inbiazen, moet sterk betwijfeld worden .
Ms SjiIten steep de Perzen buiten den eigenlijken
Islam . Reeds een pear eeuwen na de verovering van Perzie
door de Arabieren, waardoor de Perzen met geweld van
Vuuraanbidders tot Mohamedanen gemaakt werden, wisten
zij den Arabischen mantel die hue was omgehangen, een
Perzischen snit to geven . Zij maakten de zaak van A 1 i,
die den Profeet had moeten opvolgen, tot de hunne . A li's
zonen, Ho u s s e i n en H a s s a n, en hunne afstammelingen,
verhieven ze tot heiligen, hetgeen to gemakkelijker was,
naardien Ho u s s e i n de dochter van den laatsten Sassanidenkoning van Perzie gehuwd had, waardoor het geheel een
nationalen tint verkreeg . De afstammelingen van Ho u s S e i n zijn de Imams, waarvan er twaalf geleefd hebben .
De dertiende houdt zich verborgen, maar in de volheid der
tijden zal hij, de Imam M a h d i, to voorschijn komen, om
de geloovigen om zich heen to scharen .
Evenals de nationale ijdelheid van A 1 e x a n d e r d e n
U r o o t e een Pers maakte, heeft zij den Islam verperzischt .
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Maar daardoor is het tevens den Perzen on mogelijk geinaakt den Sultan van Turkije, zooals de ineeste Mohamedanen, als geestelijk opperhoofd to erkennen . Zij erkennen
alleen den dertienden Imam, en die is er nog niet . Het
is duidelijk dat er bij eene dergelijke vaagheid Been sprake
kan wezen van innerlijke kracht in de SjiItische kerk . Maar
wat belangrijker mag heeten, is dat door de scheuring
tusschen SjiIten en Sunnieten de toch reeds zwakke Islam
in het bidden-Oosten tot voislagen machtoloosheid gedoemd
is. Immers, van een samengaan van Turkije en Perzie ken
nooit sprake zijn, veeleer van het tegendeel : herhaaldelijk
heeft IRusland getracht hot Turksch-Perzische antagonisms
tot zijne doeleinden to gebruikon . In 1829 en 1857 werd
den Shah door Rusland voorgesteld, gemoenschappolijk
Turkije aan to vallon . Als belooning zou de Shah do
hoilige plaatsen der SjiIton (Kerbela, Nadjaf en Kazimein
in Mesopotamia) erlangen en daardoor in de oogen van zijn
yolk zeer in aanzion stijgen . Maar Engoland, dat toen nog
evenveel in vloed aan hat hof to Teheran had als IRusland,
wist den Shah, die wel goneigd scheen met dit land tegen
Turkije semen to gaan, van zijne voornemons of to brongen .
Hoe is echter do houding veranderd! Wel ruocht F u ad
B ey, Groot-Vizier van Sultan A b d u 1 A z i z, in zijn politiok testament zeggen dat niets hem meer vorontrustto den
do toeneming van IRuslands invloed in Oentraal-Azie en
Perzie, en do onverschilligheid, waarmede Groot-Brittannie
do rogeering van den Czaar hot begaan. Sodort dion tijd
hebbon do gebeurtenissen F u a d Be y goonszins gelogenstraft . Do Ohan van Chive en do Amir van Boehara zijn
van onafhankelijke vorsten do gohoorzame vazallen van
Rusland geworden, de Turkomannen zijn voorgoed onschadehijk gemaakt . In Perzie's hoofdstad worden rust en ordo
gehandhaafd door eon brigade van Perzischo kozakken d .w .z .
Perzen in Kozakken-uniform, geoefend en aangevoerd door
Russische officieren . De Russen zorgen er wel voor, dat
hun brigade behoorlijk betaald wordt, en do Kozakken zijn
den ook do eenige soldaten in hot rijk van den Shah, die
als geregelde troopen in aanmerking komen . Voorloopig
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nog Bering in aantal (2500), vormen zij de kern van het
Russo-Perzische lager, waarmede Mesopotamia en de BagdadSpoorweg eenmaal aan de genade van de regeering to St .
Petersburg zullen worden overgeleverd . Want hetgeen de
Shah in de 19e eeuw, gerugsteund door Engeland, kon
weigeren, zal hem in de 20e vermoedelijk bevolen worden .
Wanneer Rusland gebruik zal gemaakt hebben van ziju
recht, out in hat Noorden van Klein-Azie spoorwegen aan
to leg gen, en wanneer Tiflis eenmaal door den ijzeren weg
met Chanikin (aan de grens tusscheu Mesopotamia en Perie,
in hat Z .W.) verbonden zal wezen, dan lig Anatolia van
de geheele landzijde en in hat Noorden open voor Rusiands
agressie . Zal Turidje, zelfs gesteund door Duitschland, zich
krachtdadig daartegen kunnen verzetten? Er valt natuurlijk
niet aan to denken, want vanuit den Caucasus en Perzie zal
Busland in enkele dageu meer troepen naar die streken
kunnen werpen, dan zijne tegenstanders in even zoovele
weken .
Is Buslands veroveringspolitiek naar hat Westen en
Zuid-Westen dus gericht op Klein-Azie en Mesopotamie, in
Zuidelijke en Zuid-Oostelijke richting zoekt dat land zich
een weg to banen naar den Indischen Oceaan en ilindostan .
Ook her ligt zijn weg grootendeels door IPerzie, en vermoedelijk oak door Afganistau en Thibet . Nog vormen die
drie landau de bufferstateu tusschen de twee rassen die
elkander de heerschappij over West-Azie betwisten . Hoezeer Rusland ook vooruitdringt, en hoe ontzaglijk ook hat
Babied is dat hat heeft veroverd, heel veal meer dan woestjnen met enkele oasen is hat niet rijker geworden . Ook
al zou hat de drie bufferstateu inlij yen, dan zou hat daarmede aiweer niet veal aau vruchtbaar territoir winnen .
1\llaar door de woestijnen van Centraal-Azie ligt de weg naar
Hindostan en de warme zeeen . In die richtiug alleen, dat
gevoelden de opeenvolgende heerschers van hat koude land,
ligt voor hat Russische yolk eene toekomst . Dichter bij
die toekomst to geraken, daartoe worden alle krachten ingespannen, want hat dod niet bereiken beteekent ondergang .

Men schenkt algemeen to weinig aandacht aan den
sedert geruimen tijd bedenkelijken toestand van de Russische financier, en aan de zich steeds meer uitbreidende
economische en agrarische crisis die in Rusland heerscht .
Hat land zelf, voor een zeer groot gedeelte van hat jaar
wegens het ruwe klimaat onbebouwbaar, levert nauwelijks
genoeg meer cop, zoodat de boeren, die ongeveer '/ 8 van
de bevolking uitmaken, de drukkende belastingen niet meer
kunnen betalen. zonder hat graan, waarvan zij moesten lever .,
to verkoopen . I-let zij ons vergund, hier eene zoo beknopt
rnogelijke beschouwing over Russische toestanden in to
Ilassehen .
Ret is een in Rusland zelf algemeen bekend fait, dat
de bekende streak der Zwarte Aarde langzaam maar zeker
uitgeput raakt en dat in een groot gedeelte van die streak
sedert j aren chronische hongersnood heerscht . De daar
gedreven roof bouw, en de onkunde der bevolking, die
bovendien door de regeering wordt uitgemergeld, hebben
die vroeger zoo welvarende streak op den rand van den
ondergang gebracht .
let is dan ook onmogelijk gebleken
de belastingen verder op to drijven, zoodat hat Ministerie
van Financien to St . Petersburg, ten einde de elk j aar
temugkeerende enorme tekorten to dekken, zijn toevlucht
heeft moeten nemen tot leaning en, hoewel hat crediet
van den Russischen Staat tot elken prijs in hat buitenland hoog gehouden moat worden . Ten einde de begrooting sluitend to maker, worden de in het buitenland
aangegane leeningen opgenomen order hat hoofd : ,,Buitengewone Ontvangsten", en wel als : ,,uit den vrijen geldvoorraad der schatkist" . Maar hoe de schatkist aan dien
vrijen geldvoorraad komt, daarover zwijgt de begrooting .
Voorwaar een zonderlinge methode, der gongemeent' zand
in de oogen to strooien . Toch vinden ernstige bladen,
zelfs in ons land, den toestand der Russische financier
gunstig, en wordt de begrooting van hat land van Potemkin door argelooze Fransche, Duitsche en Nederlandsche
renteniers werkelijk au serieux genomen.
Levert hat land zelf in Ruslaud weinig op, met de
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bevolking 1) is het nog treuriger gesteld ; ook intellectueel
is het Russisehe yolk stiefmoederlijk door de natuur bedeeld .
Sedert meer dan twee eeuwen in aanraking met de beschaving van West-Europa, heeft het zich daarvan oneindig
minder eigen gemaakt dan Japan in twintig jaren . In
Rusland staat de plattelandsbevolkirig, (7/ s van het totaal),
op lager trap dan die van Turkije of Perzie . Dommer en
veel bijgelooviger dan de Turksche en Perzische boer, is
de moesjik daarbij luier en aan den drank verslaafd . Sedert
de opheffing van de lijfeigensehap is de bevolking van het
platteland dermate toegenomen, dat de landbouw, die het
toch reeds tegen de wetenschappelijke methoden der beschaafde lender, en vooral van Amerika, moest ofeggen,
geen levensonderhoud voor de aangroeiende millioenen oplevert . Daarom zon de regeering op het in het leven
roepen van een industriee1 proletariaat . Maar daartoe moest
ook met alle geweld eene groote industrie in het leven
worden geroepen. En die kon er niet komen zonder enorme
invoerrechten op de voortbrengselen dier industrie ; vandaar dat het levee in Rusland duurder is dan ergens ter
wereld, de fabrikanten in de industrie-centre zooals Moskau,
Kief, Lods, Jaroslaw, enz. . schatten verdienen en dikwijls
in het buitenland verspillen, maar verreweg het grootste
gedeelte der bevolking voortdurend in armoede toeneemt, 2)
en niet in staat is de drukkende belastingen op to brengen .
Had de Russische regeering ook maar de heift van hetgeen jaarlijks aan de bescherming van eene kunstmatig in
het levee geroepen industrie verspild wordt, aan verbetering van het volksonderwijs besteed, hoe geheel anders zou
het er met Ruslands toekomst uitzien . Maar de Uoden
slaan met blindheid diegenen, die ze wiper verderven .
1)

Hieronder reken ik

niet

de

vele

vreenade elenienten zooa1

Duitech-Itussen, Finnen, Letters e .d ., die, hoewel een zeer kleine minderheid -vormend, aan Rusland bij -voortduring de onmisbare intellectueele
krachten leveren.

2) Zie de Nicuwe Rotterdamsche Courant van 27 Januari 1903, en
vooral de eerie brieven Uit het Tsarenrjk, door I g 11 ot u s, in TM Nieuwe
Courant van de laatate drie maanden van 1903 versohener .

1 13 Daarom verzet zich de regeering, die reuzenkliek van tchinovniks, (ambtenaren), met hand en tand tegen alias wat de
bevolking geestelijk zou kunnen verheffen en hun ten slotte
de maclit zou kunnen ontnemen . Om het buitenland met
zijne renteniers, onontbeerlijke melkkoeien van het Ministerie
van Financien, zand in de oogen to strooien, worden met
veal ophef en tromgeroffel in de IRussische bladen en in
de buitenlandsche die door hat Ministerie betaald worden,
commissies benoemd om den Czaar over de nooden des
yolks, over de oorzaken van den ondergang van den landbouw enz, versiag to geven. Lijvige rapporten worden nit-4
gebracht, zittingen zonder tai worden gehouden, en . . . er
wordt nets gedaan . Tntusschen zijn boeren- en arbeidersopstanden in een groot deal des rijks chronisch geworden .
Als hat heel erg wordt, komen de Kozakken, en met sabel
en knoet wordt de orde zoogenaamd hersteld . 1)
Dat hat geestelijk pail van hat IRussische yolk nog zeer
laag staat, is genoegzaam bekend, en de Kerk dOet al hat
moge1ijke om de geestelijke duisternis to bestendigen . De
eerbied, die aan heiligenbeelden wordt bewezen, grenst aau
het ongeloofelijke, en heeft den ch.ristelijken godsdienst in
dit land tot afgoderij verlaagd . Dat hat christelijk geloof
her maar alleen uiterlijk wordt beleden, en hat yolk nog
bijna even woest van aard is als ten tijde van W I a d i mi r
r o o t e, is nog onlangs to Kisjenelf gebleken .
d e n
Zijn dus de resultaten van de economische en financieele politiek, die de regeering gedurende de afgeloopen
15 jaren gevolgd heeft, verre van gunstig, in n opzicht
is zij geslaagd ; zij heeft ni . genoeg kapitaal naar Ruslancl
weten to trekken om de groot-industrie to vestig en . ILaat
ons even nagaan hoe haar dat is gelukt . In de allereerste
plaats moest de goudwaarde van den roebel worden vastgesteld . Dit zoo zijnde, was Rusland plotseling ,,zur Goldwaehrung herangewachsen" . In een land zonder parlement,
onafhankelijke rekenkamer, of publieke opine, gaat dat

1) Men raadplege ,,Das bungernde Bussland" van L e h in a n n en
P a r vu s (1899) en ,,Das heutige Russland", Kuiturstudien yon P . v . L
Briiggen, Leipzig 1902 .
O.E .1V4
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heel gemakkelijk, vooral wanneer men joist een politieken
bondgenoot, een snort van selaatrijke weduwe, als Frankrijk
heeft gevonden . Want zonder er duclitig op los to leaner
was er van den gouden standaard natuurlijk niets gekomen .
Een gouden Tmperiaal van tier roebels gold, wager s de
roekelooze uitgifte van papieren geld, 15 papieren roebels,
en daar men den koers niet dwingen kon, ward eenvoudig
ge-oukaseerd : een gouden Imperiaal geldt 15 roebels . De
goudstukken van 10 roebels warden versmolten, op - hetzelfde gewicht gelaten, en omgemunt in stukken van 15
roebels . C'est simple comma bonj our . vat zoo men zeggen
van een Minister van Financier in den Haag, die onze
gouden tientjes op hetzelfde gewicht liet ommunten in
stukkeu van 15 golden P Wie zal zeggen dat niet over
eenigen tjd de Russische regeering wear met de overmatige
uitgifte van papieren geld zal begins en., en zoodra de koers
op 20 roebels is gevallen de stukken van 15 roebels zal
doen ommunten in stukken van 20 P
Zoodra de gouden standaard op daze
geenszin .s
moderne - wijze was ingevoerd, ward de papier-circulatie
grootendeels vervangen door de nieuwe go udstukken, waarvan de voorraad natuurlijk ,ward aangevuld door hat to
Parijs en elders geleende goud . Maar om dat goud in Rusland to houden, mag de wisselkoers op hat buitenland niet
op goudpari koinen ; zoodra dat gevaar dreigt, wordt dadelijk
een leaning gelauceerd . Te Berlijn en Amsterdam, als men
to Parijs wat onwillig wordt . En dan veer ears to Parij s,
zooals nog in Juli 11 .
Op die manier werden er van 1887 tot heden ongevee
2000 millioen roebels geleend, zoodat op hat oogenblik hat
totaal der Russische Staatsschuld hat schrikbarend cijfer
van 6500 millioen roebels overschrijdt ( .meer dan 8400
millioen golden .) Op zichzelf is hier niet veal tegen,
ware hat niet dat hat grootste deal dier schuld in buitenlandsche hander is . Voor rente en aflossing is ongeveer
een vierde deal van de staatsiukomsten noodig, maar zonder
de ,,buitengewone ontvangsten" (leeningen n .l .,) zoo hat er
met rente en afiossing treurig uitzien . En zoodra die

,,buitengewone ontvangsten" ophouden, hetgeen op een
niet ver meer verwijderd tijdstip zeer waarschijnlijk plaats
a1 hebben, za hot der Russisehe Regeering uiterst moeilijk
valien, aan hare buitenlandsehe verplichtingen to blijven
voldoen, zonder hot met zooveel moeite verkregen good
weder naar West-Europa to exporteeren . 11laar good
heeft Buslaud noodig voor Mants] oerije, good voor hot
bouwen van een vloot, good voor Perzie, Thibet, Afghanistan, good om to bereiken zijn cloel : Hindostan en do
warme zee .
Zoo is dan, in zer vluchtige trekken gesohetst, do
economische, iutellectueele, en ftnancieele toestand van hot
yolk, dot de pretentie heeft Azie to willen beheersehen en
daarmede de wereld . Een yolk dot, nog niet eons leerling,
zich als nieester wil voordoen . Een yolk van 120 ruillioen
.zielen, dot aau staatslieden, geleerden, kunstenaars, nog
idot de helft heeft weten to produceeren van wat Nederland
in de 17e eeuw met zijn minder dan een millioen opleverde .
Een yolk, dot na 200 jaren wrijving met de West-Europeesche besehaving, daarvan niet veel meer heeft weten
over to nemen dan do Champagne en do Wagon-Lits, en
dat ons als modeproduct een naargeestige, ziekelijke literatuur
voorzet, waarvan do romanhelden of kraukzinnigen Of misdadigers zijn, dot eon regeering tolereert, die zich alleen
door een soort van schrikbewind kan staande houden, en
die om zich van een lastig intellectueel deel der bevolking
-to ontdoen, goon beter middel weet toe to passen dan
moorden op groote schaal zooals de Sultan deed met zjne
Armeniers, [die zich trouwens aan oproer hadden schuldig
gemaakt, hetgeen met de Joden in Rusland hoegenaamd
niet hot geval was .]
De vraag is slechts, of Europa lijdelijk zal toelaten
eene machtsuitbreiding van dit grootendeels barbaarsche
yolk in Azie, eene machtsuitbreiding, die niet alleen do
inlellectueele disternis in Azie nog zal vermeerderen, maar
ook eon groot dod
van dot onmeteiijke gebied voor
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gevaar voor de veiligheid van Europa zal opleveren .
Op dat gevaar is reeds herhaaldelijk gewezen ; niemanci
minder dan Napoleon trachtte het met wapengeweld te
bezweren . Ook heden ware dat middel erger dan de kwaal,
maar is het niet een dwaasheid, to wachten tot Busland
genoeg goud tot zich zal getrokken hebben om economisch
onafhankelijk to worden? Het Russische yolk heeft op
morsel en intellectueel gebied nog to weinig voor de beschaving gedaan, dan dat West-Europa zich zon mogen
neerleggen bij de gedachte, dat voor dat yolk eene wereldheerschappij zou zijn welt gelegd .
Wij sullen thane onderzoekeu hoe de verhouding i
tusschen Rusland
n Engeland in Perzie, dat, meet nog
dan Thibet en Afghanistan, het brandpunt is geworden van
de rivaliteit der beide mogendheden .
Op den voorgrond most gesteld worden de vraag,
waarin het heterogene der Russische en Engelsche belangen
in Perzie bestaat . Die vraag is niet moeilijk to beantwoorden .
1) Zooals reeds met Chiwa, Bochara en Samarkand is gesohied, waar

geene groep van mogeudheden, zooals in het geval van Mantsjoerije, op
het tooneel versoheen om Rusland to dwingen de ,,open deur" voor den

handel van alle natien to bandhaven . Vandaar dan ook dat de verovering
van Centraal-Azie ten gevolge heeft gehad dat dat gebied uitsluitend door
de Russische industrie wordt voorzien, waardoor aan den handel van

stapelplaatsen, zooals Bombay en Oonstantinopel vroeger voor den handel

van West-Europa met Oentraal-Azie waren, een gevoelige slag is toegebraoht.
De Russische industrie is zoo zwak, dat Rusland genoodzaakt is elk gebied, .
dat wordt ingelijfd, met een waren muur van besohermende tarieven to
omgeven . Ook neemt in Rusland self de koopkraoht der bevolking of ;
daarom wordt het inlijven van landen die door hun meerdere koopkraoht
den afzet steunen, voor Rusland meet en meet noodzakelijk . Niet onaardig,

ale staaltje van Russische opvattingen, is bet antwoord dat de heer Wi t t o
gaf aan noodlijdende fabrikanten van metaalwaren . Zij moesten, vond de
heer W it t e, er de

moesjiks

aan traohten to gewennen meet ijzer to

gebruiken. Oynischer kon het al niet, want de heer Wi t t e wilt zoo goed
ale ieder ander, dat de arms boeren niet eens geld genoeg hebben om in

hunne allereerste beboeften to voorzien, last staan due om ijzeren gereedsobappen to koopen die wegens do hooge tans-yen heft dubbele kosten van
wat men er in andere landen voor betaalt . Men ziet waarheen do viciouso
cirkel der besohermende rechten en der uitvoerpremies most leiden .

Busland, dat zich het sterkst gevoelt, en voor hetwelk
Perzie langs de geheele Noordergrens open ligt, verlangt
niets liever dan den ondergang van dat rijk, waardoor een
der belangrjkste slagboomen, die Busland in dit deel
van de wergild van Hindostan en de warme zee scheiden
'egvalt . Engeland dat hat grootste belang heeft bij de
integriteit van Perzid als buft'erstaat, zou dat land gaarne
stark genoeg zien om dien rol ad infinitum to blijven spelen,
niet minder maar ook niet meer, omdat een machtig Perzid
ook in de Engelsche kraam niet to pas komt . Toen Mo h a m e d
Shah in 1857 voor ilerat hat beleg sloeg, en hat Perzische rijk in oostelijke richting wilde uitbreiden, maakte
En geland daarvan een casus belle. Op verschillende punten
in de Perzische Golf warden troepen aan wal gezet, de
Nomaden van Wars en Arabistan warden met Britsch goud
onzijdig gehouden, en ware niet in hetzelfde jaar de Sepoyopstand uitgebroken, de Shah zou er niet zonder verlies
van grondgebied zijn afgekomen . lIij brak echter het
beleg van Tierat op, de Britsche troepen verlieten hat
Perzische grondgebied, en tot niet geringe verluchting van
de regeering to Teheran ward eene eervolle vrede gesloten .
Maar zij vergat de ontvangen les niet . Van veroveringsplannen, in welke richting ook, ward voor goad afgezien.
Toen dertig j aren later de Zil-es Sultan (zoon van
N a s r - e d - D i n Shah, en broader van den tegenwoordig en
koning), gouverneur van Ispahan en van een groot aantal
provincien was geworden, en blijk gaf van to veal energie,
- hij beschikte over een uitstekend gedrild lager, bestuurde zijn gebied met ijzeren hand, en ward algem.een .
verdacht van hat voornemen, zijn vader bij de eerste
gelegenheid de baste van den troon to stooten -, heeft Engeland geen vinger uitgestoken om hem in zijne positie to
handhaven . De Z i 1 immers was een begaafd man, heerschzuchtig, eerzuchtig, gewetenloos waar hat er op aan kwam
zijne plannen door to zetten, handhavende de openbare
orde en veiligheid, den handel aanmoedigend ; een heerscher,
zooals de Perzen dien gaarne hebben, een die hen imponeerde, en die op een grooten aanhang kon rekenen, die

11 8 wie weet welke verreikende plannen koesterde . Missehien
dacht hij aan eene herstelling van het rijk der Sefaviden
met Ispahan als hoofdstad, en rekende daarbij op de huip
van Engeland, of hoopte daarop . Van Ruslaud, dat moist
hij, was nets to verwachten ; daarom stak hij zijne Engelsche
sympathieen geenszins onder stoelen of banken . Maar bet
hielp nets . Toen zijn Koninklijke Vader, achterdoehtig
geworden, hem door een snort staatsgreep van zijn macht
moist to berooven, liet Engeland den Z ii aan zijn lot over
Maar juist daardoor speelde dat land in de kaart van
Rusland . Want nu was de eenige man van beteekenis in
Perzie voor goed van de baan geschoven, de eenige man,
dien het Perzische yolk misschien nog als leider zou hebben
aangenomen, was onschadelijk gemaakt .
Van dien tijd of dagteekent de zeer overwegende
inyloed van Rusland aan het hof to Teheran . Want van
toen of aan stood hot vast dat do zwakke N a s r - ed - D i n,
opgevoTgd zou worden door ziju ono oozelen zoon, den
tegenwoordigen Shah, die als zoon eener princes het voorrecht had boven den Z i 1, en als Kroonprins reeds vroeger
door de beide mogendheden was erkend .
Wel poogde de Engelsche regeering de gem .aakte foot
to herstellen . Do city van London inoest er aan gelooven .
Do energieke en bekwame gezant, die tusschen '80 en '90 do
Koningin aan het hof van den Shah vertegenwoordigde,
Sir Henry Drummond Wolff, werkte de oprichting
in do hand van de Imperial Bank of Persia, de Persian Bank
Mining Rights Corporation en de Imperial Tobacco Corporation
of Persia, waarvan aileen de eersto nog bestaat . Ook bewerkte hij do opening van de Karoen-rivier (in Zuid-Perzie,)
voor den handel van alle natien.
Maar als tegenwicht verwierf Rusland iets dat voor
dat land veel meer waarde had : het uitsluitend recht om
in Perzie spoorwegeu to bouwen ; die concessie is kort
geleden weer vernieuwd . Van do drie groote Engelsche
ondernemingen was de Tobacco Corporation het meest
geschikt tot uitbreiding van den Engelschen invloed, daar
men over het geheele land bijkantoren opende, die door
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Britsehe onderdanen bestuurd werden . Maar de directie
liep to hard van stapel, en de enorme uithreiding, die
men in korten tijd aan de zaken gaf, en het feit dat men
het door de regeering verleende monopolie met ells geweld .
wilds benutten, veroorzaakte ontstemming bij de bevolking,
zoodat de Shah wegens de dreigende hooding zijner onderdaiien genoodzaakt was, de concessie to herroepen . De
Corporation was dus genoodzaakt to likwideeren, en de
aandeelhouders on tvingen eene groote schadevergoeding,
die den Shah door de Engelsche regeeririg werd afgeperst .
Dat men daardoor to Teheran joist gist meer vertrouwen
in Engeland kreeg, is to begrijpen .
De handelwijze van de Britsche regeering werd door
de liberals partij in het Lag erhuis scherp gelaakt, maar
het baatte niets, en de Shah moest van de Imperial Bank
of Persia het geld leenen dat voor de schadevergoeding
noodig was . De Bank echter verlangde en verkreeg de
douanerechten van de Perzische Golf als zekerheidsstelling ;
near hierover later .
Enkele jaren verliepen, totdat in 1896 N a s r- e d - ID in
vermoord werd . Intusschen hadden eenige Russische kooplieden concessie verkregen voor het bouwen van een straatweg van Resht near Teheran, en voor het oprichten van
eene Bank van Leening in de hoofdstad . Beide concessies
werden later door de Russische regeering overgenomen .
De concessionaris van den straatweg Meek niet bij machte
.bet werk ten einde to brengen, dear de financieele bezwaren
to grout waxen . hear de Russische regeering die wel inzag
dat die weg een uitstekend middel was om hear i .nvloed
in Noord-Perzie nit to breiden, schoot de noodige gelden
voor en narn ten slotte den geheelen weg over .
De concessionaris van de Bank van Leening verzekerde
zijne regeering, dat hem van Engelschen kant een belangrijk bedrag voor de concessie was geboden, en bewerkte
daardoor dat de Russische regeering die van hem overnam .
Het Ministerie van Financien to St . Petersburg zond de
noodige beambten uit, die de concessie under de doodonschuldige benaming : ,,Banque de Pmts de Perse"
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exploiteerden . De zaken bestonden uit het voorschieteu
van gelden op roerende goederen, nets meer of minder dus
dan een paudjeshuis . Die brave Bussen, vond men, legden
het leelijk tegen de Engelsehen af . De Engelsehe Bank
immers was ,,Imperial", bezat een ,,Charter" van Koningin
Victoria, was de Rijksbctnk van Perzie, en had het monopolie
voor de uitgifte van Banknotes . (Daarmede had zij veel
succes en bewees, en bewijst flog, den handel, die tot fog
toe van een fithicair ruilmiddel zoo goed als verstoken
geweest was, groote diensten ; wegens den val in de waarde
van het zilver heeft zij echter hear kapitaal moeten reduceeren) . De brave Russen gingen intussehen bedaard met
hun Bank voort . De beambten, die met de leiding belast
wares, bleken uiterst middelmatige persoonlijkheden to zijn,
en hoewel het een ,,secret de polichinelle" was, dat de
Basque de frets eigenlijk eene branche was van de Staatsbank to St . Petersburg, bevroedde niemaud dat het ,,pandjeshuis" dienst deed als een vooruitgeschoven post der Russische
politiek, zooals later zou blijken .
N a s r - e d - ID in, die bitter weinig voor zjn yolk had
gedaan, hoewel gezegd moet worden dat hij zich voor ecu
oostersch vorst niet al to onverantwoordelijk had gedragen,
liet zijn laid in denzelfden toestand van verval achter als
waarin hij het gevonden had, toes hij den troop beklom. .
Wel was de handel, dank zij den langdurigeu toestand van
vrede waarin het land verkeerde, sterk toegenomen, wel
was de macht der regeering over het geheele rijk geconsolideerd, waartoe de aanleg van telegraaflijnen door de
Engelschen niet weinig had bijgebracht, maar het leger was
verwaarloosd, in alle takken van administratie heerschte
de schromelijkste verwarring, voor verbetering der communicatiemiddelen was nets gedaan, en de schatkist bleek slechts
een klein dccl to bevatten van hetgeen men verwacht had .
De troonopvolger, die thans als Mo e z a f f e r - e d - Din Shah
de kroon draagt, had veel geld noodig om diegenen in
zijne omgeving to bevredigen, die hem op den troon konden
handhaven, ook bleek hij van eene ongelooflijke spilzucht
bezield to zijn . .diet was dus gees wonder dat het restant
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was .
Toen dan ook de regeering in gebreke bleef de interest
en aflossing op hear schuld aan de Imperial Bank to
betalen, leg de daze beslag op de IDouane ontvangsten van
Bender-Bushire, en inde de rechten zelve . De Perzische
regeering trail flu in onderhandeling met buitenlandsebe
geldschieters, ten einde eene staatsleening of to slniten,
maar, wegens het geringe vertrouwen dat men in hear had
en ook omdat de garantie, die bestond nit de Douanerechten
van de havens in de Perzische Golf, zonder steun van
Eiigeland toch waardeloos was, slaagde de regeering niet .
De Shah kiopte om hulp aan bij de Britsehe regeering zelve,
en bond hear zeer voordeelige voorwaarden aan . De toenmalige Groot-vizier A m in - e d - IDowleh, leidde de onderhandelingen, die reeds zeer ver gevorderd warm, t oen. d e
Groot-vizier plotseling ward ontslagen en vervangen ward
door zijn voorganger A mi n - e s - Sultan, die wegens zijne
Russische neigingen bekend stood . De onderhandeling en,
van Engelschen karat toch reeds niet con amore geleid,
warden plotseling afgebroken, (einde 1898) . net plan
eene leaning to sluiten scheen voor eenigen tijd op de
lange bean geschoven to zijn. De regeering behieip zich
met voorschotten van particulieren . De Belgische Douaneambtenaar N a u s wend belast met de hervorming van dezen
tak van administratie, en slaagde erin de inkoinsten. stark
to vermeerderen . Intusschen was de toestand in Zuid-Afrika
zeer gespannen geworden en scheen men in Engeland teveel
to doen to hebben oru eenige aandacht to wijden aan wet
er in Perzie voorviel . Misschien ook had de regeering van
Koningin Victoria, ten einde zeker to zijn van IRuslands
neutraliteit, den machthebbers to St . Petersburg to verstaan
gegeven dat zij aan eene vermeerdering van IRuslands invloed
in Perzie niets in den wag zoude leggen . Hoe dit ook zijn
moge, in Februari 1900 ward onverwachts bekend, dat de
Shah van de Banque de Frets 221/ 2 millioen roebels had
geleend, op voor Perzie tamelijk voordeelige voorwaarden .
Als zekerheidstelling warm de Douaneontvangsten van de
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havens aan de Oaspische zee, aismede die van Tabriz en Meshed
aangewezen . Men vermoedde ook dat in hot contract geheime
clausules waxen die betrekking hadden op een nieuw in to
voeren tarief van invoerrechten, en misschien ook op hot
doorlaten van Russische troepen over Perzisch grondgebied
onder zekere omstandigheden . Dat de Engeische regeering
moist dat Rusaud bezig was groote voordeelen to behalen,
maar om zekere redenen haar antagonist lief beg a,an-, Meek
nit de latere bevordering van den Britsehen gezant to
Teheran, Sir Mortirner Durand, (tijdens wiens verbiijf to
Teheran do !hgeische regeering dit chec iced), tot Ambassadeur to Madrid.
Wei verkreeg Engeland van den Shah een uitbreiding
van do concessie voor den aanieg van teiegraaflijnen op
Perzisch grondgebied, weike daarin bostond, dat van een
punt op do reeds bestaande iijn Bender -Bushire-Shiraz-ispahan-Teheran eene branche zoo gebouwd worden naar
eon punt aan de grens van Britsch-Indie, in hot ZuidOosten van Perzie . Aan den bouw dier lijn, die vermoedelijk door een dcci van hot grensgebied SeIstau naar
Nushki aan do indisehe grens zai ioopen, wordt met grooten
spoed gearbeid, en men hoopt nog voor hot einde van dit
jaar Kerman to bereiken . Gemiddeid worden per dag 4 K .M.
gebouwd, hetgeen veel is ais men in aanmerking neemt
dat de Engeischen hunne toiegraaflijnen in Perzie zeer
soliede bouwen . Tilt dozen spoed biijkt wel dat men to
Londen en Calcutta groote waarde hecht aan do totstandkoming der iijn ; immers Engeiand's invioed in hot Z.-O .
van Perzie moot er beiangrijk door toenemen . INlet minder
dan dertig teiegraafkantoren zuiien aan do nieuwe iijn
gebouwd worden ; en hot bedionend personeei wordt natuur1ijk Engeisch . Daar in SeIstan, dat bovendien vex van de hoofdstad verwijderd is en waar de invioed der Perzische regeering
betrekkeiijk goring is, iigt voor Rusiand door dit afgeiegen
gebied in de eerste piaats de wag naar Indie. Daarom is
de wedloop der beide mogendheden voorai op daze provincie
gericht . Kort geieden besloot de Imperial Bank tot oprichting van cone branche to Nasirabad, do hoofdpiaats van

- 123 SeIstan, een ongezonci oord, 1) wear wel niet veal wiust voor
sane Bank to behalen zal zijn, want de handel is er zeer
gering. Men mag diis aannemen dat de Bank bier op
financieelen steun van de Engelsehe regeering ken rekenen,
walks daarmede klaarblijkelijk de politiek van de Russisehe
wil v olgen . n i . commercieele belangen onafscheidelijk to
verbinden aan politieke.
Be Banque de Prets is intusseben omgedoopt in ,,Banque d'Escompte". Be vroegere middelmatigheden zjn vervangen door een man near bet hart van den beer W i t t e,
den beer G r u b e, een man van zaken met ruimen blik, en
voorzien van zeer uitgebreide bevoegdheden . Hij heart
opdracht van zijne regeering om de handelsbetrekkingen
tusschen Rusland en Perzie met ells hem ten dienst staande
middelen nit to breiden en financieel to steunen . Wegens

de booge rechten in Rusland op de grondstoffen der industrie en op machinerieen kunnen de Rnssische fabrikanten
in de meeste artikelen niet tag en West-Europe concurreeren ; daarom wordt de Russisehe export door uitvoerpreminn aangemoedigd, de spoorwegvrachten tot de Perzische grenzen zijn gereduceerd, en de Bank geeft aan hare
kianten, die goederen nit Rusland betrekken, alie mogelijke
faciliteiten . Vermoedelijk is men to St . Petersburg van
plan, het cijfer van den Russo-Perzischen handel zoo hoog
mogelijk op to voeren, al zij bet ook ten koste van groote
geldelijke opofferingen, ten einde bij elks veranderin .g in
1) Men west dat daze proviricie, zoowel als bet bekken van Herat,
dat reeds zoo goad als open ligt voor Rusland, een voortreffelijke
basis voor eon aanval op de Hindostan sal zijn ; de spoorweg, die, als de
Russen bun sin krijgen, eenmaal de Perziscbe Golf met Transcaspie sal
verbinden, sal SeIstan moeten doorsnijden, want ten Oosten li gt bet
gebied van den Amir, en ten Weston de groote zoutwoestijn van OentraalPerzie, wear van bet bouwen van een spoorweg geen sprake zijn ken .
Pat Rusland een haven in de Golf verlangt, is algeineen bekend ; intusschen
zou een oorlogshaven in de Golf alleen den voor Rusland waarde bebben,
als er sane spoorwegverbinding was met Transcaspie . Vandaar bet groote
belang dat aan Seistan g ehecbt wordt . Zal do Moscoviet den Brit bier
vOOr ziju P Wij gelooven bet niet . Be Britten zijn dear to diobt bij bun
eigen gebied en zij zijn er op bunne boede .

1 24 --bet tarief bet grootst mogelijke gewicht in de schaal to
kunnen werpen . Zoo kost bijv . geraffineerde suiker to Bakou
ongeveer 6 roebels per poed, en bedraagt de tiitvoerpremie
met de teruggave van den accijns tezamen ongeveer 3 roebels per poed, zoodat de Russische regeering jaarlijks een
geschenk van ongeveer 9 millioen roebels aan IPerzie maakt .
Maar de arme Moesjik heeft goon geld om dure suiker to
koopen, en van de hem afgeperste belasting profiteert
Perzie, waar bet suikerverbruik per hoofd der bevolking
zeer hoog is . Op katoenen goederen bedraagt do uitvoerpremie gemiddeld 20 % ; en toch gelukt hot Rusland slechts
net veel moeite den handel in manufacturer uit to breiden,
hoewel Engelsche goederen den veel langeren weg van de
Golf to volgen hebben en niet van staatswege beschermd
worden .
Ontegenzeggelijk heeft Ruslands handel in NoordPerzie zich gedurende de laatste 10 j aren stork uitgebreid
maar die uitbreiding is geen gezonde, is niet hot gevoig
van ondernemingsgeest of van grootere voortreffelijkheid
der Russische producten en kan alleen gehandhaafd worden
zoolang Rusland op den thans ingeslagen weg voortgaat
en de Russische financier bet uithouden . Of bet ontslag
van den beer W i t t e hierop invloed zal uitoefenen, is
vooraisnog riot to zeggen ; maar dat er in Rusland velen
zijn, die de in Azie verspilde millioenen hover aan Huslands
zoozeer veronachtzaamde binnenlandsche belangen gewijd
zouden zion, is algemeen bekend .
In 1901 en 1903 shoot de Shah, die bet geld aan reizen
naar Europa en op andere wijzen verspilde, verdere leeningen met Rusland, zoodat Perzie thans aan dat land ongeveer 34 milhioen roebels schuldig is . Als belooning voor
zijne bereidwilhigheid verkreeg Busland dat in hot niouwe
tarief van invoerrechten, dat in Februari 1903 in working
trad, do artikelen, die Rusland produceert, slechts haag
belast worden, terwiji waren zooals zijden manufacturer,
thee, garens, lakens, luxe-artikelen e .d ., die Rusland zeif
moot importeeren, thans bet driedubbele van vroeger, en
in enkele gevallen nog moor moeten betalen . Wij stippen
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traetaat van Turkomantchai was vastgesteld, nl . 5 % ad
vctlore'in en dat al de tractaten, die Perzie met vreemde
mogendheden heeft afgesloten, op dat tractaat gebaseerd
waren . Wel behouden die mogendheden, waaronder ook
Nederland, het recht van op den voet der meest begunstigde
natie behandeld to worden, en heeft men dus den schiju
weten to bewaren, maar dear het tarief alleen met het oog
op Russische belangen is in gericht, heeft dat land daarmede
een groot voordeel behaald . Ook ken Rusland beslag leggen op de douane-inkomsten van het Noorden, zoodra de
Perzische regeering in gebreke mocht blijven interest en
aflossing over de geleende gelden to voldoen, en den het
tarief toepassen zooals met de Russische belangen strookt ;
tenzij Engeland, hetgeeu geenszins onwaarschijnlijk is, er toe
mocht overgaan, den Shah uit den nood to helpers door
hem ears jaarlijksche subsidie toe to kenneii, voldoende voor
interest en afiossing over hat van Rusland geleende bedrag .
Tot op hat midden der 19e eeuw ontving Perzie een subsidie
van de Britsch-lndische regeering, dus ware eene dergelijke
handelwijze niets nieuws in Engelands politiek ten opzichte
van Perzie, terwiji hiermede tevens het meest afdoende
middel gevonden ware ter neutraliseering van Ruslands
financieel overwicht to Teheran . Want de Shah heeft zich
wel verbonden geen geld to zullen leenen dan van Rusland,
maar hat staat hem vermoedelijk vrij, een subsidie aan to
nemen. Voor hat behoud van Afghanistan als bufferstaat
betaalt de Britsch-Indische regeering den Amir jaarlijks
ongeveer £ 150,000 ; mocht dus de integriteit van Perzie
gevaar loopen, wet beteekenen den voor Engeland de circa
£ 200,000 per j aar, noodig om aan de regeering to Teheran
hare financieele onafhankelijkheid tegenover Rusland ferug
to gevenP
Is de Oaspische Zee een Russisch meer geworden, de
Perzische Golf wordt meer en meer een Britsche zeeboezem 1) .
1) Maar ook in de Golf moedigt Rusland zijne handeisbelangen aan .

Een belangrijke subsidie wordt door de regeering aan eene Russische stoontvaartlijn verleend, welke sedert eenigen tijd een geregelden dienet tussehen

- 126 De Sultan van Muscate ontvangt financieelen steun van
Engeland, Bahrein en Koweit zjn Britsche protectorates .
Stoomvaart onder Britsche viag op de Karoen rivier wordt
door de Engelsche regeering gesubsidieerd . Beloutsjistan
is een Engelsch protectoraat en de Britsche Resident to
Bender-Bushire heeft moor macht in do Perzische Golf dan
do Gouverneur, die door den Shah is aangesteld . Onlangs
bezocht de Onderkoning van Britsch-India met een eskader
oorlogschepen de Golf. Lord C u r z o n, die hater den elk
auder Engelsch staatsman van de Perzische quaestie op do
hoogte is, last zich golden ., hij, die elken Engelschen Minister,
die aan IRusland zon veroorloven, vasten voet in do Golf
to vatten, eon landverrader heeft genoemd . Duidelijker
demonstratie dat hat Engeland in de Golf ernst is ken .
men zich nauwelijks denken .
Maar dat Engeland in Centraal-Azie nog lang niet
hat veld heeft geruimd, zooals ons reeds gebleken is nit
den aanleg der nieuwe telegraaflijn, wordt nog duiclelijker
nit de oprichting to London van de Fers'ian Transport and
Road Company Ld . met een kapitaal van £ 100,000,- dat
echter niet aan do markt gebracht is . Men mag dus aannemen dat de Britsche regeeriug do voornaamste, zoo niet
do eenige aandeelhoudster is . Do Company zal van do
Imperial Bank de concessie overnemen voor den aanleg van
eon wag van Teheran near do Perzische Golf, welke concessie deal uitmaakte van die, welke aan de Bank bij hare
oprichting was verleend . Do Bank heeft dat deal barer
concessie nooit goheel geexploiteerd, maar beperkte zich tot
aanleg en de exploitatie van eon wag van Teheran near
Koum en Sultanabad, ten einde hare rechten to behouden .
Die rechten, waarover hot ons to ver zou voeren in bijzonderheden to trades, zijn voor do uitbreiding van Engelands
Odessa en havens van de Golf heeft geopend . Door middel van lage vraobten
en uitvoerpremies wordt de suiker van den Fransohen bondgenoot van de
xriarkten der Perzische Golf verdrongen . Zoo snijdt bet Russisohe mes van
twee kanten : met Fransch goud worden de tekorten in bet Russisehe
budget gedekt en met datzelfde goud wordt Ruslands handel ten koste
zijner geldschieters uitgebreid.
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Men heeft dan ook to Londen begrepen dat bet particuliere
initiatief her to kort moest schieten en dat, daar alle
Russisehe ondernemingen in Perzie van St . Petersburg uitgaan en door den Staat bekostigd worden, er voor Eng eland .
niets overblijft dan hot voorbeeld van den beer Wit t e to
volgen .
Intusschen heeft Rusland concessie verkregen voor den
aanleg der wegen van Tabriz naar Teheran en van Kazv in .
naar Hamadan, en legt hot voor rekening der Perzische
regeering een teIegraaflijn aan van Teheran naar Besht .
Zoo staan dan de partijen zoo scherp mogelijk tegenover elkander, trachten elkanders invloedsfeer wederkeerig
e beperken, en zoo dikwijls de gelegenheid zich voordoet,
op elkanders terrein inbrouk to maken .
vat zal de toekomst brengen? Wij behooren niet tot
hen die eene verdeeling van bet rijk der Meden en Perzen
zeer aanstaande achten . Do Zieke Mannen van hot Oosten
bebben een taai levee . Waarschijnlijk zullen nog heel wat
geslachten komen en gaan voor en aleer bet Periische
staatsgebouw inenzinkt, want alleen een revolutie, die in
bet Perzische rijk ecu toestand van anarchie schept, zou
voor Rusland aanleiding kunnen zijn tot ingrijpen . Het
vredelievend karakter der bevolking, benevons hare geringe
energie, maken cone revolutie echter verre van waarschijnlijk .
In 1834 kwamen do beide mogendheden overeen, do
integriteit van Perzie als bufferstaat to zullen eerbiedigon,
en in hoofdzaak hebben zij zich sedert dien tijd daaraan
gehouden . Wel hebben beide, zooals wij gezien hebben,
voortdurend getracht bun invloed to vermeerderen : Engeland Tangs zuiver economisehen weg (aanleg van telegrafen,
wegon, subsidie voor stoomvaart, oprichting van oene Bank,
enz.), Rusland, tot voor weinige j aren, door bedreigingen
en machtsvertoon, eon systeem dat, vermoedelijk onder den
overwegenden invloed van den beer Wit t e, gedurende bet
afgeloopen decennium is vervangen door eeno sterk verbeterde en vermeerderde uitgave van bet Britsche . Want
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stoomvaartlijnen, richtte eene Bank op, en heeft den Shah
financieel van zich of hankelijk gemaakt ; het besteedt mulioenen aan exportpremies ter vermeerdering van den afzet
zijner nijverheidsproducten, die op geen open markt tegen
West-Europa kunnen concurreeren . En wij molten gerust
aannemen dat Busland gedurende de laatste tiers jaren meer
dan 100 millioen roebels heeft ten offer gebracht ten einde
voor zijn suiker en manufacturer in Noord-IPerzie een afzetgebied to scheppen, de uitbreiding van den Engelschen
handel in Noord-Ferzie to stuiten, en ook, sedert korten
tijd, zelfs in de Perzische Golf een nieuw debouche to openers . .
De bouw van den welt van Resht near Teheran kostte
Rusland zeker 8 millioen roebels (zonder het geringste
vooruitzicht dat de exploitatie ooit genoeg zal opleveren
om zelfs de kosten van onderhoud goed to makers), en aan .
den Shah leende de Banque d'Escompte tot nog toe ongeveer 35 millioen roebels . 1) De stoomvaart op de Oaspische
Zee wordt gesubsidieerd ; de spoorwegtarieven 2) voor Russische waren bestemd near Perzie zijn sterk gereduceerd .
Met Thibet heeft Rusland nog zeer kort geleden een
tractaat afgesloten, en ook in Afghanistan wordt aanhoudend getracht, den Moscovischen invloed vaster voet to
doers vatten . Met de Chars van Beloutsjistan worden, gelijk men nog kortelings uit berichten van Oentraal-Azie
heeft vernomen, vriendschappelijke betrekkingen onderhouden .
Zoo geraakt dan de invloed van het groote noordelijke
1) Bij welke gelegenheid weri ooit van deze en dergelijke uitgaven
in het Russisohe budget melding gemaakt? De aau den Shah geleende
gelden heeten uit de kas van den Czaar zeif of komstig to zijn!
2) Men zoude denken dat eene dergelijke vrijgevigheid voortvloeit
uit de ruime middelen serer voordeelige exploitatie der staatspoorwegen .
Maar naardien wegens het slordige beheer en de oneerlijkheid der beambten
die den bouw der spoorwegen in Rusland uitvoeren, de kosten van aanleg
buitensporig hoog zijn, en er wegens het geringe aantal groote steden
betrekkelijk weinig vrachtvervoer is, en dat nog op zeer groote afstanden,
(men vergelijke het zeer groote vrachtvervoer op geringe afstanden, in
West-Europe), dekt de exploitatie de onkosten niet . Maar men ken immers
altijd leenen . . . . ?
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meer en meer near het Zuiden en nadert Hiudostan
van bijna de geheele landzijde ; geen step wordt voorwaarts
gedaan zonder de zekerheid, dat men niet terug zal behoeven to treden ; geen parlement of wisselende partijinvloed bindt de handers der regeering ; men is consequent,
men west wet men wil . Daarin, naast het good waarmede
Parijs, Berlijn en Amsterdam steeds gereed steers, ligt Buslands kracht . Het autocratische, nog half barbaarsche land,
met zijne middeleeuwsche staatsinstelliugen, wear de maclithebbende kliek in ells verlichting een gruwel ziet, verdringt
den weldadigen invloed van de zooveel hooger staande
rassen van West-Europe, die in de worsteling tusschen
Albion en Moscovie in dit deel der wereld nets vermogen
to zien den een strijd, die hunne belangen niet raakt, en
die tusschen Engeland en Busland alleen most worden uitgestreden. Zal de Slavische duisternis zich ten slotte over
het grootste gedeelte van Azie uitbreiden? Zal men zelfzuchtig genoeg zijn om Engeland alln de voor dat land
misschien to zware tack op to dragen, het Bussische Gevaar
van Azie of to wenden?
1k eindig dit opstel met vrag en, want daaruit bestaat
de toekomst .

Wets- ken n is en wets-taal
DOOR

Jhr . Mr. H . SMISSAERT .

Men kept het adagium dat ieder geaeht wordt de wet
to kennen . Doch men weet ook dat, zoo van eenig, dan
van dit vermoeden mag gelden wat Mr . J. A . L e v y eens
in de Tweede Lamer aldus uitdrukte : ,,Een fictie, mijnheer
de Yoorzitter, is een leugen !" Inderdaad kent niemand
,,de wet", d.w .z . er is niemand, die het geheel der regelen
in wetter, bestuursmaatregelen, koniuklijke besluiten, provincials en gemeente-verordeniugen neergelegd, zelfs ook maar
eons heeft gelezen . Op zichzelf levert dergelijke onwetendheid Been bezwaar op, daar vele dezer van kracht zijnde
bepalingen de directs belangen van het gros der Nederlanders niet of slechts zijdelings raken . Blijkt in een bepaald geval, dat een wettelijke regeling wel rechtstreeks
iemand betreft, die tot nog toe daarvan onkundig was, dan
is er meestal nog wel kans ,,wijs" to worden zonder ,,schade
en schande" . Meestal. . ., niet altijd : hoe menig wielrijder
heeft niet door bekeuring en boete moeten ervaren dat hij
geacht werd to kennen alle politie-verordeningen op het
stuk van wielrijden in ails gemeenten, die hij bijv . op een
tochtje van den Haag naar Amsterdam doorlrok!
Nu spreekt het echter wel vanzelf, dat de handhaving
van de fictie - zij moge dan een leugen ziju - onmis-

baar is . Zonder haar zou een ieder bij elke overtreding
zich kunnen verschuilen achter ware of voorgewende onbeZkendheid met den door hem gesehonden regal . ook is hat
niet onbillijk b .v . van hem, die openbare wegen per rijwiel
berijdt, to vorderen dat hj vooraf zich op de hoogte zal
stellen van de desbetreffende bepalingen, voorzoover die
voor hem op zijn voorgenomen tocht van belang zullen zijn .
geval is er - voorzoover ons bekend - waariu
E+ en.
de wetgever de fictie, dat een ieder geacht wordt de wet
1e kennen, tar zijde stellen wil : bedoelde bepaling komt
nog slechts in ecu ontwerp voor . Rat is de arbeider, van
ivien aangenomen wordt dat hij allicht niet op de hoogte
zal zijn ; de wettelijke bepaling, die hij gerekend wordt
iet to kennen, is er eene ointrent de arbeidsovereenkomst .
Dc zaak is deze : zoowel hat voor-ontwerp van Mr . D r u c k e r
en hat rag eeringsontwerp 1901 (minister C o r t v a n d e r
L in d en) als hat nieuwe ontwerp (minister L o e ff) behelsden een limitatieve opsomming der bestanddeelen,
waarin hat loon mag worden vastgesteld ; is flu hat loon
vastgesteld in wettelijk-ongeoorloofde bestanddeelen, dan
moat gehandeld worden als ware er geen bepaaid loon
vastgesteid en de arbeider heeft aisdan aanspraak op zooanig loon als bij wet of verordening, of bij gebreke daarvan, door plaatselijk gebruik mocht worden aangewezen, of,
als ook die laatste maatstaf faalt, op loon naar de omstandigheden bepaald ; bij die berekening moat dan hat loon,
voorzoQver hat in geld bestaat, net een clerde gedeelte
word en verhoogd. In zijn toelichting tot dit artikel schreef
Mr. Dr u c k e r dat bj ontbreken van die bepaling nopens
dc verhoogirig de werkgever eenvoudig verplicht zou zijn
hat gehrui.keiijke loon to betalen ; dit echter achtte hij niet
wenschelijk : aan overtreding van den regal (omtren .t de
geoorloofde loons-bestanddeelen) behoorde z, i . ecu nadeelig
gevoig to zijn verbonden. Men ziet dat Mr . D r u c k e r
door zijn ontworpen bepaling alleen den werkgever strafte,
erwijl toch hat ongeoorloofd beding was overeengekomen
'door beide partijen, die immers beiden geacht moesten
wrden de wet to kennen en beiden to weten dat zij een

verboden c1ausue in hun contract opnamen . Billijk kon
dus de voorgedragen bepaling slechts genoemd worden,
wanneer men aannam dat de werkgever wel, de arbeider
niet de wettelijke regeling der arbeidsovereenkomst kende .
En inderdaad is door minister Co r t v a n d e r IL i n d e ii
en wordt door minister Lo e ff zoodanige kennis bij den
een en zoodanige onkunde bij den antler verondersteld, op,
Mr. Dr u c k e r' s toelichting toch tot hat bewust artikel
volgde in minister Co r t v an d e r IL i n d e n' s en volgt in
minister
Lo e ff's M. v . T . deze beschouwing : ,,Wel i
waar moeten beide partijen geacht worden de wet to kennen,
zoodat, uit dat oogpunt beschouwd, geen reden zoude bestaan om aan hat nadeel voor den werkgever een voordeel
voor den arbeider to verbinden, dock men vergete niet, dat
in den regal tcm aanzien van den arbeider de wettelijke fictie in
strijd zoude zjn met de werkelijkheid. Waar een middel tar
voorkoming der overtreding noodig is, beveelt zich hat
voorgedragene aan als praktisch en doeltreffend en houdt
hat rekening met hetgeen inderdaad als oorzaak der overtreding kan worden aangenomen" .
her wordt dus door den wetgever aangenomen dat,
wanneer partijen bij de vaststelling der bestanddeelen van
hat loon ongeoorloofde bedingen hebben gemaakt, de werkgever willens en wetens de desbetreffende bepaling heeft
overtreden, dock de arbeider daarvan voislagen onkundig
was ; aangenomen dus, dat de arbeider een zoo van nabij
zijne belangen akende wet als juist die welke de arbeidsovereenkomst regelt, niet kept of liever dat hij speciaal
deze
ne bepaling over hat hoofd heeft gezien ; nergens
elders toch in heel deze regeling is er van de wonderlijke fiche, dat een der partijen de wet niet zal kennen,
sprake .
Doch behoudens deze eene singuliere uitzondering
wordt ieder geacht de wet, d .i . alle wetten, to kennen .
Indian nu, gelijk gezegd, de handhaving van deze fictie
onmisbaar is, mag juist daarom to meer van den wetgever
worden geeischt, dat hij zich uitdrukke in voor alle Nederlanders volkomen verstaanbare taal ; dat hij aithans aan .
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niet opoffere ; dat ziju wi1serk1aring begrijpelijk zij aithans
voor den normaal-ontwikkeMen Nederlander .
En mag deze eisch in 't algemeen worden gesteld, met
meer kiem nog doet hij zich gelden, waar de wetg ever
preekt in het bijzonder tot hen, voor wie toch reeds ons
officiee Nederlandsch niet tot de dagelijksche lectuur behoort . Vooral waar het geldt regelingen van socialen acrd,
waarbij meer onmiddellijk de belangen van werklieden betrokken zijn, kan de wetgever niet to duidelijk zich uitdrukken, niet to angstvallig vermijden die eigenaardige
zinswending en,
waardoor alles zoo ingewikkeld wordt
dat het op het eerste gezicht voor den ,,gestudeerden"
Nederlander nauwelijks, voor den werkman zeker niet begrijpelijk is .
In hoever voldoen ouze sociale wetten aan het bovengesteld desideratum van duidelijkheid P In het algemeen
zeer weinig . In onze ministerieele bureaux wordt werkelijk
een soort van ,,hoog-Nederlandsch" gebezigd, dat er schier
op nit schijnt to zijn de gedachte to hullen in een voor
den leek zoo goed als ondoordringbaar kleed .
Is het noQdig de rechtmatigheid van deze grief toe to
Iichten, hear to staven door voorbeelden P Wie van onze
sociale wetten zelfs maar oppervlakkig kennis neemt ; wie
alleen maar de sociale wetten en ontwerpen heeft gelezen
zonder er zelfs dieper in door to dringen ; zal erkennen dat
de proeven van onverstaanbaarheid of voor 't minst van
onduidelijkheid voor 't grijpen liggen . Men zou ze met
weinig moeite zelfs near Karen verschullenden card kunnen .
classificeeren .
Dear is allereerst het misbruik der op zichzelf niet
ingewikkelde, maar toch tot goed begrip voor den leek veel
to lange volzinnen . Van oudsher was onze Regeeringsstylist daarvoor niet beducht, getuige een der alinea's van
art . 5 der Arbeidswet, welke aldus aanvangt :
,,Iu bijzondere omstandigheden kan door Onzen Corn,,missaris in de provincie schriftelijke vergunning worden
,,gegeven om in eene daarin genoemde fabriek of werkplaats

134 ,,den arbeid van personen beneden zestien j aren en van
,,vrouwen gedurende niet langer dan zes achtereenvolgende
,,werkdagen, of om den anderen dag niet langer dan ge
,,durende veertien dagen, hoogstens twee urea vroeger to
,,doen aanvangen of hoogstens twee uren later to doen
,,eindigen of wel een uur vroeger to doen aanvangen en
.
,,een uur later to doen eindigen dan in het eerste lid van .
,,dit artikel of bij algemeenen maatregel van bestuur als
,,bedoeld in het tweede lid van dit artikel, is bepaald, met
,,dien verstande dat het aantal urea, gedurende welke die
,,arbeid wordt verricht, niet meer dan dertien per etmaal
,,bedrage en voor personen beneden 14 jaren of vrouweu
,,het begin van dien arbeid niet vroeger dan to 5 uren des
,,voormiddags en het einde niet later dan to 10 uren des
,,namiddags worde gesteld" . . . . (Dc voizin is nit, de alinea
vervolgt nog vender hear gang!) Ons dunkt, niemand ken ontkennen dat het eenige
studie vereischt om na lezing van dezen zin to kunnen
zeggen, waarop flu eigenljk de bepaling neerkomt . De
steller daarvan heeft o. i . gezondigd door to veel in &n
enkel bestek to willen samenvatten ; hij heeft er kans toe
gezien alles wet naeegedeeld moest worden in en voizin
semen to persen, zonder to bedenken dat splitsing van die
periode in verschiiiende afzonderljke zinnen het overzicht
gemakkelijker en dus de redactie duidelijker gemaakt zou
hebben .
Opzettelijke gedroiigenheid schijnt ons ook dc font,
waarin art . ii van Minister L ely' s (eerste) ontwerp van
wet tot regeling van arbeids- en rusttijden vervallen was : 1 )
,,Aan de arbeiders, die de bij aigemeenen maatregel
,,van bestuur aangewezen werkzaamheden in bepaalde be,,drij yen verrichten, worden ten keuze van het hoofd of den .
,,bestuurder den fabriek of werkplaats in ieder tijdvak van
,,2 weken toegekend :
1) Dit outwerp is, gelijk men weet, later door minister L ely ge
;;wijzgd het gewijzigd ontwerp is door het opvolgend kabinet ingetrokken ;
het artikel in quaestie beeft dus geen andere dan historisohe beteekenis,
dock blijft als proeve van gedrongenbeid daarom niet minder merkwaardig.
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n rusttijd van ten minste 36 achtereenvolgende
,,uren, waarin de Zondag begrepen moat zijn, of
,,b. twee rusttijden, waarvan in den eenen van ten
,,minste 30 achtereenvolgende urea een Zondag moat be,,grepen zijn, en de andere van ten miuste 24 achtereen,,volgende uren aanvangt tussehen 6 en 10 uur des namid,,dags, of
,,c. twee rusttijden, waarvan de een van tenminste 30
,,achtereenvolgende uren moat zijn en de andere van ten,,minste 24 achtereenvolgende uren aanvangt tussehen 6 en
,,10 uren des namiddags . Van elke 4 op elkaar volgende
,,zoodanige rusttijden moat er
n tenminste 36 achtereen,,volgende uren duren en daarin met een Zondag begrepen
,,zijn ."
Zeker, de regaling was ingewikkeld en iets zoo ingewikkelds laat zich bezwaarlijk aldus redigeeren dat de
ontworpen regal dadelijk voor ieder bevattelijk is . Maar
men denke zich nu een der ,,arbeiders, die de bij algemeenen
maatregel van bestuur aangewezen werkzaamheden verrichten" bezig met - de wet in de hand - na to gaan
of hem wel de rusttijden sub c geschonken zijn!
Men zou kunnen twisten over de vraag of iemand bet
recht heeft tot den wetgever bet verwijt van onduidelijkheid
to ricliten, wanneer hij niet tevens bereid is to zeggen op
welke wijze deze zich dan wel had kunnen en moeten
uitdrukken . Begeven wij ons niet in een bespreking van
die vraag .
.et is in elk gavel toch wel zeker, dat meer
recht van spreken hij heeft, die voor de door hem gewraakte
redactie een andere aan de hand doet, waarvan hj durft
hopen dat zij minder onduidelijk zal worden gevonden .
Ziehier dan onze geamendeerde lazing I)

1) Men zal zien dat bier en in bet vervoig door one is gebruik
gemaakt van de iniddelen tot verduidelijking, die door bet doen inspringen
van regels, bet vet drukken, bet cursiveeren, bet sp a t i e e r e n to bereiken
is ; bet is niet in to zien, waarom eigenlijk in officieele tekst-uitgaven
deze typographisohe hulpiniddelen om woorden of zinsdeelen ineer to doen
,,spreken", zoo stelselmatig ongebruikt moeten worden gelaten .
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,,Bij algemeenen maatregel van bestuur zullen weric,,zaamheden in bepaalde bedrijven worden aangewezen .
,,Voor de arbeiders, die zoodanige werkzaainheden verrichten
,,kan door hei5 hoofd of den bestuurder der fabriek of
,,werkplaats eeri k e 115 worden gedaan u i t (onderstaande)
,,drie regelingen van rusttijden, - waarbij elke
„regaling een tijdvak van 2 waken omvat
,,a . of
n rusttijd wordt toegekend van lewininste 36
,,(achtereenvolgende) urea ; in dien rusttijd moat dan een
,,Zondag begrepen zijn .
,,b. of twee rusttijden wordea toegekend, aldus :
,,de eerie moat alsdan ten minste 30 (achtereenvolgende)
„urea duren ; in dezen rusttijd moat een Zondag begrepen zijn ;
,,de anclere moat ten minste 24 (achtereenvolgende) urea
,,duren ; daze rusttijd moat aanvangen tussehen 6 en 10 uur
,,des namiddags .
,,c. Of twee rusttijden worden toegekend, aldus :
,,de eerie moat ten minste 30 (achtereenvolgende) urem
,,duren ;
,,de ander3 moat ten minste 24 (achtereenvolgende) siren
,,duren ; daze rusttijd inoet aanvangen tusschen 6 en 10 uur
,,des namiddags .
,,Wanneer daze laatste rag eling gekozen
,,wordt, moat van elke vier op elkaar volgende
,,rusttijden (dus in twee tijdvakken elk van 2
„waken) een tiler vier ten minste 36 (achtereen„ volgen.de) siren duren en in dien rusttijd moat
,,dan een Zondag begrepen zijn ."
Een redactie als daze is ongetwijfeld wat omslachtiger,
wat breedsprakiger zoo men wil, dan de officieele was . Maar
met eenig vertrouwen op hat antwoord mag toch worden
gevraagd of zij ook niet minder onduidelijk is?
Raadselachtiger dan hat sedert enkele j aren in de
archieven van hat Waterstaats-Departement begraven art . 11
van Minister IL ely' s ontwerp klinkt art . 9 der geldende
Ongevallenwet . Reeds tar wille der curiositeit molten wij

1 37 niet nalaten dat her, gelijk bet woordelijk luidt, to doers .
volgen :
,,De bepalingen dezer wet ziijn ook van toepassing :
,,a. op den werkg ever, wiens onderneming in Neder,,land gevestigd is, voor zooveel hij zjn bedrijf in het buiten,,land uitoefeut, ten aanzien van den werkman, dien hij
,,daarvoor gebruikt, zoo deze zijn woonplaats hier to laude
,,heeft ;
,,b . op den sub a bedoelden werkman, die in het
,,buitenland door een ongeval wordt getroffen .
,,De bepalingen dezer wet zijn niet van toepassing :
,,1° . op den werkgever, die zijn bedrijf in Nederland
,,uitoefent dock wiens onderneming buiten Nederland is
,,gevestigd, ten aanzien van den werkman, dien hij daar,,voor hier to laude gebruikt en . die bier to laude zijne
,,woonplaats niet heeft, indien in het land, waar de onder,,neming is gevestigd, eene verplichte verzekering tegeu
,,ongevallen bestaat, welke niet van toepassing is ten aan,,zien van den werkman, die in Nederland zijne woonplaats
,,heeft en die voor eene in Nederland gevestigde onder,,neming in het land, waar de eerstbedoelde onderneming
,,is gevestigd, het bedrijf uitoefent ;
,,2° . op den werkman die, in dienst van den sub I
,,bedoelden werkg ever, dien s bedrijf in Nederland uitoefent
,,en aldaar niet zi,jne woonplaats heeft, in dien in het land,
,,waar de onderneming van zijn werkgever is gevestigd,
,,eene verplichte verzekering tegen ongevallen bestaat,
,,welke niet van toepassing is ten aanzien van den werk,,man, die in Nederland zijne woonplaats heeft en die voor
,,eene in Nederland gevestigde onderneming in het land,
,,'waar de eerstbedoelde onderneming is gevestigd, het bedrijf
,,uitoefent ."
Steller dews herinnert zich nit zijn school] area . dat
zijn kameraadjes en hj elkaar sours bijwijze van grap den
navolgenden zin ter verkiaring en ontleding opgaven :
,,Degene, die dengene, die den aan het graf staanden pawl,
,,waarop geschreven staat : ,,niet in het graf to werpen", in
,,het graf werpt, aangeeft, zal beloond worden ." Was in
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zouden ecu nog veel fraaieren zin gehad hebben om elkanders
vernuft op de proef to stellen . Inderdaad, zou men niet
ecu exemplaar der Ongevallenwet verguld op snet als prijs
mogen uitloven voor den . . . . nu, last ons zeggen, voor
den kiezer, die - na een half uur studie - zonder font
nit het hoofd west to vertellen wit die artikel 9 bepaaltP
Men denke zich den workman, die zich argeloos beg eeft in
de lezing van deze verbijsterende door-elkaar-haspeling van
steeds-wederkeerende woorden als : bedrijf, onderneming,
uitoefenen, gevestigd, woonplaats, Nederlanci, niet-in-Nederland. . . .!!
verge men van den stuurman aan den wal, dat hij
zegge hoe hij dan wel getracht zou hebben de moeilijkheden, die aan hot uiteenzetten van deze ingewikkelde
regeling verbonden zijn, to omzeilen, dan moge her weir
de proeve eener andere redactie van dezelfde regeling volgen,
die zeker wel kortheidshalve tot hot ineer samengestelde
tweeds lid van hot artikel (niet-toepasselijkheid) mag worden
beperkt 1) :
,,A . Dc bepalingen deter wet zijn niet van toe,,passing
,,op den w e r k m a n, wanneer alle volgende omstandig,,heden samenvallen :
,,1°. hij is in dienst van een werkgeier, die zijn bcdrijf
,,in
ederland uitoefent ;
,,2° . dock de one ernernirtg van then werkgever is in
,,een vreemd land gevestigd ;
,,3° . de werknian, oefent hot bedrijf van dien werk,, gever i n N e d er l an d uit ;
,,4° . dock de workman heeft ziju woonplaats n i e t in
,,Ned erlan d ;

1) Ter waardeering van die proeve is hot good, vooraf op to merken
dt de casuspositie in de twee gevallen, waarin de wet met toepasselijk
is, geheel dezelfde is en dat de herbaling van den Leer samengestelden
voizin alleen noodig is geaoht (door den wetgever) omdat or eerst sprake
was van toepasselijkheid der wet op zekeren werkgever ten aanzien van
zekere werklieden, daarna van toepasselijkbeid op gelijksoortige werklieden
bij een gelijksoortigen werkgever .
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het vreemde land (waar des werlgevers onder,,neming is gevestigd) bestaat een verplichte verzekering tag can
,, . ngevallen ;
,,6°, die verpliclite ongevallenverzekering (in. dat

,,vreemde land) is niet toepasselijk op een werk .an, die
n N e d e r 1 a n d zijne woonplaats heeft en i n
,,d at v r e em d e 1 an d hit beclrijf uitoefent
,,voor eene i n N e d e r 1 a n d gevestigde onder-

,,B .

,,nern'ng .

IDe bepaliugen deter wet zijn ook niet van toe-

,,passing :
,,op den w e r k g e v e r die (tie boven 1 0 en 2°)zi,jn bedrijf
n N e d e r I a n d uitoefent, dock wiens ondern&rning i n
,,een vreemd land gevestigd is, ten aanzien van den we rkman,
,,als hierboven sub A bedoeld ."
Zeker men zou ook bij daze redactie de vraag mog en .
stellen of er niet eau belooning wag worden toegekend
aan den werkman, die prompt west na to vertellen, waarop
de onderhavige bepaling eigeulijk neerkomt . Doch de zaak
is nu eenmaal in gewikkeld ; daaraan valt niets to veranderen ;
hat probleem blijft dus beperkt tot hat zoeken uaar eau
uiteenzetting van de bedoeling, die zoo ,,iibersichtlich"
mogelijk is . En dan wag toch wader de vraag worden
gesteld of, niet slechts door de gebezigde typographische
hulpmiddelen, dock ook door het uiteenrafelen en dan
stuksgewijze weergeven van 1e verschillende factoren, de
laatste tekst uiet minder verwarrend is dan de eerste P
Dc werkman, die weten wit of de bepaling en. der wet
misschien op hem niet toepasselijk zijn, heeft, zoo hIj den
Iaatsten tekst raadpleegt, slechts na to gaan of de van 1-6
opgesomde omstaudigheden, welke voor niet-toepasselijkheid
moeten samenvallen, inderdaad alle in zijn geval aanwezig
zijn ; de omstandigheden worden nu afzonderlijk opgesomcl
en hij kan dus al dadelijk, zoo b .v . de omstandigheid sub
1 of 2 niet reeds overeenkomt met die, waarin hij verkeert,
daaruit de gevolgtrekking waken dat de geheele bepaling
voor hem niet geldt . Is ecu dergelijk onderzoek aan de
hand van den of- cieelen tekst niet moeilijker a

Behalve de lengte der volzinnen en de gedrongenheid
van den stiji heeft onze wetgever nog een hebbelijkheid,
welke zeer hinderlijk is voor bet dadelijk vatten van de
juiste strekking der bepaling : zij bestaat hierin dat hij men zou haast zeggen : bij voorkeur - in een artikel verwjjst naar voorafgaande of (wat nog slimmer is) naar volgende
artikelen.
Ht in October 1903 verschenen vfdr-ontwerp eener
ziekte-verzekeringswet hood van deze eigenaardigheid reeds
dadelijk in zijn eerste artikel een merkwaardige proeve .
In dat allereerste artikel zou worden meegedeeld de invoering
van den verzekeringsplicht voor ziekte . Maar nu geeft
art. 1 dat als volgt to verstaan :
,,Behoudens het bepaalde in de artikelen 5 en 8-10
is elke persoon . . . .verplicht zich . . . . to verzekeren ."
,,Hier steh' ich nun, ich armer Thor !" kon de eeneeuvoudige lezer na die kennisgeving uitroepen, want hij
was nog ,,so kiug" als voorheen . Er is - zoo concludeerde hij allicht na de lezing van dit artikel - er is dus
een verzekeringsplicht, welke, behouden s de uitzonderingen,
die mij bij de artikelen 5, 8, 9 en 10 geopenbaard zullen
worden, voor iedereen geidt . . . . In middels deelt art . 2
hem mee wat de wet onder ziekte verstaat! Bij art . 5 heeft
hij zich to herinneren dat bier nu de eerste uitzondering
op art . 1 gemaakt wordt ; na de lezing van art . 6 en 7
moet hij ook bij 8, 9 en 10 bedenken dat bier de overige
uitzonderingen volgen . . . . Is dit niet reeds genoeg om
den eenvoudigen lezer tureluursch to maken P
Niet anders dan in bedoeld v&Sr-ontwerp was het gesteld met bet in bet voorjaar van 1903 verschenen avantprojet eener nieuwe Arbeidswet . filet art . 256, dat een
regeling van den arbeidstijd in broodbakkerijen bevatte,
ving aldus aan :
,,Met afwijking van bet bepaalde in bet laatste lid van
,,dit artikel en in artikel 268 en onverminderd bet bepaalde
,,in art. 215 mogen in een broodbakkerij de werkzaamheden
,,des ochtends niet aanvangen vhfr 5 uur . Met afwijking
,,van bet bepaalde in art . 253 mag . . . . " enz ..

Mag dus in een broodbakkerij hat work niet aanvangen
v6®r des morgens 5 uur? Behoeft hat to warden gezegd .
dat art . 256 voor hem, die deze vraag doet, Been zeker
geluid geeft P net stelt een regal, maar verklaart dat die
regal afwijkt van een anderen, aan hat slot van hat artikel
flog mee to dealers regal, afwijkt oak van een later flog to
stellen regal en dat de eerstbedoelde regal geldt onverminderd
een reeds vroeger vastgestelde bepaling . . . . vie, die bij
lazing van de eerste alinea van art . 256 zich de moeite
geeft dadelijk art . 215 flog eons na to dean en ook op hot
slot van art . 256 to letters en oak to zien wat art . 268
inhoudt, zal niet dan na de noodige hersengymnastiek nu
weten to zeggen wat de wetgever eigenlijk bedoeld heeft P
En in hat ontwerp van wet tot regaling der arbeidsovereenkomst (Minister Lo e ff) luidt de aanhef van art .
1638q aldus : „Indian hat in geld vastgestelde loon, of hat
,,gedeelte daarvan, dat overblijft na aftrek van hetgeen
,,volgens de artikelen 1638r en 1638s door den werkgever
,,kan warden gekort of ingehouden, en na aftrek van hot,,geen, waarop volgens artikel 16388 derdon rechten kunnen
„doers golden, niet wordt uitbetaald uiterlijk den derden
,,dag na dien, in de artikelen 16381, 1638m, 1638n en 1638
,,aangewezen, heeft do arbeider aanspraak op
enz ."
Had men her niet kunnen volstaan met to zeggen : ,,indien
„hat in geld vastgesteld loon of deal daarvan, op walks
,,uitkoering de arbeider recht hoeft, niet wordt uitbetaald
,,uiterlijk den dorden dag na dien, waarop dit behoorde te
,,geschioden, heeft de arbeider . . . , enz."?
Do wetgever, zeiden wij, verwijst graag . Zijn voorliofde
voor verwijzingen brongt hem or toe artikelon to redigeeren,
die 0011 on al vorwijzing zijn . Zoo hij or do kans schoon
too ziet, gaat hij, waar hij eon iot of wat ingewikkelde
materio to rogelon heeft, oorst systematisch do hoofdzakon
vooropstollen, gaat dan categorioen vaststollen, aan elk van
doze eon letter tar aanduiding goven, dan hoofdregels voor
do eerste categoric vaststollen, uitzonderingen daarop maker
voor do andere . . . . en eindigt met do zaak zoo voor to
dragon, dat gij or goo n . touw moor aan vast kunt makers .
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tot vaststelling van een algemeenen rnaatregel van bestuur
als bedoeld bij art. 4 der Arbeidswet . Men inerke op, dat
bet her dus geldt een regeling, waarin zal worden gecodificeerd welke arbeid voor j eugdige personen en voor vrouwen
geoorloofd, voorwaardelijk geoorloofd, voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk verboden zal ziju, een bij uitstek ,,sociale"
regeling dus, van overweg end belang clus voor arbeidsters
en vooi jonge arbeiders . Op welke wijze nu heeft de wetgever gemeend aan deze personen (en aan hun werkgevers)
to moeten zeggen waar het op staat P Ziehier hoe hij to
werk is gegaau : hij heeft in art . 1 gezegd dat de werklokalen in fabrieken en werkplaatsen ten aanzien van de
bepalingen, voorkomende in de artt . 2 ,,tot en met" 9,
onderscheiden worden in de categorieen A, B, 0, D, E, F
en G- ; in art . 1 deelt hj dan voorts Knee weike werkiokalen
elke dier categoriesn omvat . In art . 2 wordt dan bepaald
dat het verbodei is een jeugdig persoon of vrouw arbeid
te doen verrichten in een tot categorie A behoorend werklokaal, ten zj de voorschriften worden in acht genomen,

welke in dit art . 2 ais la, lb, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 4, 5, 6, 7,

8 en 9 worden aangeduid . Ziezoo, aldus kan men zich
voorstellen dat de wetg ever toen tot zichzelf heeft gezegd,
uu is de redactie der overige bepalingen ,,tot en met" art .
9 slechts kinderspel, im users slechts ecu quaestie van verwijzing. En hj redigeert art . 3 aldus :
,,Het is verboden een persoon beneden 16 ja,ren . of een
vrouw arbeid to doen verrichten in ecu werklokaal, behoorend tot categoric B van art . 1, tentij de voorschriften
van art. 2 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9 worden in acht genomen ."
In art . 4 wordt voor categoric 0 hetzelfde bepaaicl, behalve
dat hier art . 2 sub 9 wegvalt ; in art . 5 worden voor
caiegorie P toepasselijk verklaard de bepalingen van art . 2
sub 3, 6 en 7 en hier wordt in ecu 2de lid nog een antler
voorschrift daaraan toegevoegd, waarna dan in art . 6 voor
categoric E als verbindend worden genoemd ,,de voorschriften van art . 2 sub 3 en art. 5, 2d lid." Enz . Totdat
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a'dus luidt :
,,Door of vanwege Onzen Minister van Bin nenlandsehe
Zaken kan vrijstelling worden verleend van de voorschriften,
genoemd in art . 2 sub 3, Iste, 2de en 3de lid en sub 4 . De
vrijstelling van eon voorschrift, genoemd in art . 2 sub 3,
lets, 2de en 3de lid mag ten aanzien van werkiokalen, beIhoorende tot categoric ID en ten aanzien van die bedoeld
sub 3 e en f in cater; orie G van art . 1 alleen worden
verleend wanneer . . . ." enz .
Schrijver dozes heeft als secretaris der Vereeniging van
Nederlandsche Werkgevers aan do leden dier vereeniging
eon circulaire doen toekomen, waarin zij gewezen werden
op de publicatie van dit K . B . en waarin de daarin
vervatte wijzigingen der oorspronkelijke regelfin g werden
uiteengezet ; hij heett, om zoodanige uiteenzetting to kunnen
geven, den samengedrongen tekst der versehillende artikelen
uitgeplozen en uitgerafeld, totdat uit de lose draden eon .
volledig beeld der gebods- en verbodsbepalingen voor elk
der categorieen afzonderlijk kon worden geweven . Eerst
door dien arbeid is hem de inhoud van dit K . B . duidelijk
geworden en hij heeft zich daarbij do vraag gesteld zonder daarop eon antwoord to vinden! - op weke andere
wijze dan door zoodanige stelselmatige (en moeizame) uitpluizing en weer-samenvoeging anderen, wien de zaak
gang aat, er in slag en zouden zich eon volledig en j uist
beeld to vormen van de beteekenis der wijziging!
Mag nu hot felt als vaststaand, als hewezen worden
aangenornen, dat onze wetgever, vooral waar hij „socials"
regelingen redigeert, zich veeltijds uitdrukt in . eon' tram,
die voor den normalen staatsburger de wetsartikelen maakt
tot puzzle's, dan ligt hot voor de hand na to gaan op
welke wijze dit euvel voor de toekomst ware to verhelpen .
Vanzelf sprekend schijnt hot als middel van redres eonvoudig to verlangen dat de IRegeerings-stylist strove naar
hot vermijden van al datgene, wat tot do geschetste moei1ijkheden aanleiding geeft ; dat hij afzie van zn voorliefde
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voor ,,praegnanten wets-stiji", voor lange volzinnen, gedrongen zinsbouw, verwijzingen . . . . Hij vreeze niet al to
zeer uitvoerigheid, herhaling, omslachtigheid, breedsprakigheid ; het is - zoo wij wel zien - j uist een to ver gedreven
vrees voor die fouten, welke hem in de tegenovergestelde
doet vervallen . Om toch vooral niet, gelijk het populair
heet, ,,soeperig" to worden, heeft hij zijn meedeelingen tot
tabletten gecondenseerd, die eerst weer moeten worden
opgelost, voordat de samenstelliug, de inhoud to onderkennen valt .
Er is ook hier een ,,juiste midden" en waarom zou
men op onze departements-bureaux dat .net kunnen vinden P
Het heeft vaak den schijn, alsof er zelfs niet naar wordt
gezocht, alsof veeleer het praegnante, het gedrongene,
het in elkaar gedraaide als de bloem van wetgevende welsprekendheid zorgvuldig wordt gekweekt .
En dan - er werd boven in 't voorbijgaan reeds op
gewezen - waarom most het typographisch uiterlijk van
den tekst eener wet in ons Staatsblad zoo volkomen effen
en ongerimpeld zijn als het waterviak van een vijver onder
zwaar geboomte op eeu windstillen dag P Waarom mag
er niet ter verduidelijking in worden gecursiveerd, gespatieerd, vet gedrukt, met interlinies en inspringende regels
gewerkt, zooals immers ieder doet, die in zijn gedrukte
meedeelingen wil doen uitkomen wat hoofdzaak, wat bijzaak
is, wat bijeenbehoort en wat most worden gescheiden ' . . . .
Een kleinigheid! - zal men wellicht zeggen - dat typographisch uiterlijk onzer officieele tekst-uitgaven . Geen
kleinigheid, meenen wij, waar dit op zichzelf geringe middel
een factor kan zijn tot bereiking van een groot doel : dat
de wet verstaaubaar zij .
Of wij van officeele toelichtingen heil verwachten
zouden P Zij zijn ten onzent zoo goed als onbekend ; voorzoover wij weten is alleen bij het K . B ., dat het doen van
voordrachten voor de beroepsraden regelde, een off ciee1e,
ministerieele interpretatie verschenen . Wij zouden willen
zeggen : waar zij onmisbaar zijn, moeten zij niet achterwege
blijven, maar men streve liever er naar dat de wet ook
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materie zeer ingewikkeld en schijnt hot ondoenlijk, zeus
net vermijding van de bekende fouten, de regeling to

brengen biunen ieders bevatting, dan geve men een ambtelijke verkiaring en duchte dan toch vooral daarin niet de

herhaliug, de uitvoeriglaeid, desnoods de breedsprakigheid .
Men broke daar dan aithans met de sleur der conventie,

welke van onzen wetgever gemaakt heeft een heer, die
orakelspreuken verkondigt .
Trouwens, wat gedaan, wat vermeden moot worden . . .,
behoeft hot met zooveel woorden to worden betoogd, waar
iinmers de rationeele eisch mag worden gesteld, dat de

wetg ever zich uitdrukke op een wjze, die verstaanbaar is
voor de menschen, tot wie hij spreekt, - en waar dus nit
dien eisch voortvloeit dat altos moot worden gedaan, alles
vermeden wat aan die verstaanbaarheid afbreuk zou doen?

net bovenstaande was reeds geschreven, toen onze
aandacht gevestigd word op een reeds ten jare 1844 ver-

schenen boekje 1 ), getiteld : Proeve eeiner verduitsehing der
Grondwet van hot Koningrijk der Nederlanden door Mr. J.
van L en n e p ; de schr . geeft her in twee kolommen naast
elkaar den tekst der Grondwet (1840) en de ,,vertaling"
daarvan in Nederduitsch . Bat dit work niet overbodig was,
mope blijken b .v. nit art . 67, hetwelk aldus luidde : ,,Behalve

de gevallen, waarin hot refit van dispensatie aan den Koning

bij de wet zelve wordt toegekend, verleent Dezelve ook,
wanneer de Staten-Generaal niet vergaderd zijn, en de zaken
niet gevoegelijk uitstel kunnen lijden, na den Raad van

State gehoord to hebben, dispensation op bepaalde verzoeken van bijzondere personen, wier belangen, na inge-n

nomen advies van den Hoogen Raad in materie van justitie,
en na behoorlijk onderzoek bij de overige departementen
van algemeen bestuur, welke zulks aangaat, gebleken zijn,

zo danige vrijstel ing van wet elijke bepalingen in bil ijkd
heid to vereisehen ." - V an Len ne p knipte den zin iu
vier afzonderlijke zinneD .

1) }iij P . Meyer Warnars, Amsterdam .
O .E .1V4
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In zijn voorwoord betoogde deze sehrijver ,,dat die
gebrekkige siij1 en taal niet eerst sedert gisteren onze
staatstukken ontcierden ; en dat reeds de Grondwet van
1815 in erbarmelijk Nederduitsch geschreven was" Men
ziet dus dat de klacht niet nieuw is en dat het feit nog
veel ouder is dan de klacht . Ret een en het ander geeft
weinig hoop op spoedige verbetering .

ONZE LEESTAFELS
F r a n s G o e n e n Jr . Vluchtige Verschijningen . Amsterdam . L . J. V e e n .
Wel een juiste titel voor dezen bundelL die verdeeld in
Studies en Vertellingen, Natuurstemmingen en Reisindrukken, Louse
Besclwuwi,ngen 20 onsamenhangende schetsjes geeft in 250 blz .
Voor zooveel tegelijk echter, maar ook voor zoo kort wordt de
aandacht gevraagd, dat onze belangstelling geen tijd krijgt zich op
het een of antler to vestigen . Wel treft verseheidene malen een
preciese beschrijving van een landsehap, een figuur, of een gemoedsstand, maar de versehijning is zoo vluehtig, dat het telkens is als
in : „bet poppet] a gezien, het kastj a gaat dicht !"
Ja, al lezende, worden we zoo gewend aan dit vluehtige dat
als we op de laatste bladzij de hooren van „deze door Stervende
Bourgeoisie Bezwangerde Tijden", we er ons voor gaan zetten om
nu aan wat antlers, wat vaster kost to gaann beginners. $Mar dan is
G . F. H.
het uit . Zoodat de titel voortreffelijk gekozen is .
S t ij n S t r e u v e is. Minnehandel 2 din. Amsterdam .
L . J . V e en .

Een woord karakteriseert dit nieuwste werk van S t r e u v e is ;
het komt ook voor in den tweeden titel van Minnehandel luidende
dat is het abele verloop der vrije jongenschap met al de land elijke leute
van 't lustige ]onge levee, en dat woord is : leute. Daarmede begint
bet eerste hoofdstuk van de zes : Joel, waarin we het Vlaamsehe
Xerstfeest op 't land meemaken, en daarmede eindigt het laatste
hoofdstuk : In de Wonnegaarde, waarin de hoofdpersoon, de boerenj ongen M a x, zijn bruiloft viert, nl. dat ze „luide leute mieken" . En
onderdehand zien we in Maagdekensminne, Het Zomerlie f, De Wond ertij d, Het L evensbed rij f bet j onge levee van bet vroolijk Vlaanderen ten voeten uitgebeeld . Het boerenleven net zijn intieme
huiselijkheid, zijn natuurlijke luim, zijn humor even grof van draad
als zijn vroomheid, S t r e u v e l s heeft het hier treffelijk geteekend .

Hij kept dat ]onge levee zoo door en door, dat hij er zoo natuurlijk
van vertelt alsof hij overal bij geweest is -- neen, niet alsof, maar
omdat hij er overal bij geweest is . Men gevoelt bij het lezen : de

148 sehrijver is hier op zijn terrein ; hij is hier de meester . Zijn tafereelen leest men als zag men doeken van P e t e r B r u e g h e 1 den
Oude, den zgn . Bo e r e n - B r u e g h e 1 . Ze zijn even innig nationaal
en van even ongetemde vroolijkheid . Zonder daarom zich met
oozed elijkheden of to geven .
Wel treft het den protestantschen lezer dat die menschen
altijd uit de kerk near de kroeg loopen, en dear den zooveel bier verzwolgen wordt, dat het voor alles beter zou zijn, dat zij wet minder kerksch warm, dock hierop zou de schrijver missehien zeggen :
,,zoo zijn in Vlaanderen onze manieren ."
Nu in elk geval : hij heeft dat Vlaamsche leven met zijn nalefsehoone maar ook verkeerde kanten in zijn eigen sappige, natuurfrissche teal zoo meesterlijk weergegeven, dat hij onzen dank verdient voor zijn laatste en m .i. beste werk.
€1 . F . H.
M . H. v an C a m p e n . Bikoerim . Bussum . 0 . A . Ja
van Dish oeek, 1903 .
Bikoerim? Zoowaar, dear zal 't hebreeuwsche woordenboek
bij to pas komen . Wacht : heet Pinksteren niet ,,jooni hab-bikoerim",
de dag der eerstelingen? En ja, aan dezen bundel van 8 schetsen is een glossarium van hebreeuwsehe woorden toegevoegd en
dear vied 1k : ,,B6chour = eerstgeborene", maar 't meervoud wordt
er niet bij vermeld, en 't staat to bezien of de lezer nu alt dien
uitheemschen titel dadelijk zal begrijpen dat hij hier kennis maakt
met 's heeren van 0 am p en ,,Eerstelingen" .
Het hebreeuwsche van den titel is in zooverre kenschetsend
dat het oud-joodsehe element van dezen bundel de zeer eigenaardige bekoring er van uitmaakt . Titnemend is de Paaschavond
met de beschrijving van den Paasehmaaltijd en der zinrijke ceremonies . Prachtig is Zoon van liet Oude Vol/c, waarin we een grijzen
wetgeleerde, enkel door innige liefde, zelfverloochening en 't wijze
woord, zijn faihieten neef zien redden van moedeloosheid en zelfmoord . Komen we echter daarna in aanraking met moderne jodn,
amsterdamsche diamantslijpers, die in Van Voorheen ,,'n pear honderd
gulden voor anderhalven dag werk verdienen" (bi . 138), maar in
Dc Verloofden bij gebrek aan werk zich op mopperen en vergaderen
toeleggen, en voor wie onder alles het cafe toch maar de hemel
blijft, den zakt onze belangstelling aanmerkelijk . Toch blijft dee
teal voortdurend onze aandacht vragen. De teal herunnerde mij
sterk aan die van Q u e r i do in zijn Menschenwee . Altijd rijk, maar
ook vaak opzichtig ; zuiver en nauwkeurig, soma ook farizeesch-
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2nauwgezet ; episch van kracht en breedheid, to zelden van episehen
eenvoud ; getuigend van devote studie op de dingen, maar ook den
lever Been moeite en studie sparend . Gal Q u e r i d o vooral zijn
kracht aan de natuurbeschrijvingen, v an C a m p e n let meer op
de psychologie, die, al is zij de mijne niet, toch bewondering eischt
voor haar i j n ontledingsvermogen en koele objectiviteit .
Ongetwijfeld zal er op deze ,,Eerstelingen" een oogst volgen .
Als dat nu maar niet wordt een opzichtige opeenstapeling van
woordkunst, als dat eens mocht worden een groot werk van het
geloovig-joodsche levee, gezet in den coon van Zoon van het Oz&de Vol/c,
dan zou dat een rijke oogst voor onze letterkunde zijn .
G .F .R.

B e r n t L i e . Order Betoovering . Naar het Zweedsch
door Ph. Wijsman . Amsterdam . Van Holkema en
W a r e n do r f.
Even frisch en gezond als het laatste hier aangekondigde werk
van B e r n t L i e, Judit, is dit nieuwe boek van hem . Dokter
B e r g, een flunk man, gelukkig met zijn lieve vrouw en kinderen,
verdwaalt bij een jachtpartij in de bergen, ontmoet daar in een
Saeter-hut een intelligence jonge dame, die daar gezondheid kwam
zoeken, en komt plotseling onder betooveri'ng van die lieve juifrouw
A r n d t . En wederkeerig geraakt zij geheel onder den indruk van
dien dokter, die met zijn goeden raad haar geneest van haar zielsziekte .
Ret is maar een oogenblik dat ze elkaar's refine, bewonderende
liefde genieten - maar het oogenblik is voldoende om hem innerlijk,
en ten slotte ook lichamelijk ziek to maker . Maar hij geneest,
niet 't minst door de goede zorg van zijn vrouw, en als hij juifrouw
A r n d t, gelukkig gehuwd, weervindt, nemen zij afscheid als goede
vrienden, die elkaar veel hebben to danker . En dit thema, zuiver
behandeld in de heerlijke sfeer van fjorden en kariolen en eenzame
bergen, maakt van Order Betoovering een goed specimen van de
steeds aangroeiende, belangrijke nieuwe literatuur van het Noorden .
G.F .H.
P e k k a Ma 1 m . In Tijden van Gusting . Naar het Zweedsch
door D. Logeman-van der Willigen . Utrecht .
H. Honing, 1903 .
Een roman over het huidige Finland, dus een droevig hock.
Maar niet van eene in achterbuurten gezochte droefheid, maar van
een edele tragedie, gegeven door het lever zelf. Want de strijd

1 5 0 --was onvermijdeli] k . Kort nadat Finland in 1809 bij Rusland was
ingelijfd, werd de Kalewala ontdekt Een yolk dat zulk sera epos
als de Kalewala kon scheppen, verdiende vrij to zijn . ,,Zweden ziju
wj niet meer, Russen zullen wij nooit worden, laten wij dus trachten
Finnen to worden", dit woord - de schrijver herinnert hot in
zijn Voorwoord - werd hot program der Fenuomanen . Daartegenover stelden do Svekomanen dat Finland zijn beschaving aan
Zweden heeft to danken . Was R u n e b e r g, de dichter van hot
Zweedsche voikslied, niet een voibloed Fin? La at Finland dus
aansiuiting zoeken bij Zweden, dat met oude hot do hangt aan zijn
nooit vergoten provincie! Toch bleek de nationals ides zoo machtig
dat de Fennomanon terrein wonnen . Dan komt in hun partij ochter
verdeeidheid tusschen de oude, conservatieve en de jonge, liberate
Fennomanen, en Rusland maakt van die tweedracht gebruik en
zendt B orb r i k off met de beruchte manifesten .
Met dit gegevon een historischen roman to schrijven was niet
moeilijk, en P e k k a M a l m heeft dan ook van In Tijden van Gisting
een boiangwekkend book gemaakt . Hj a 1 mar en Daniel zijn do
zoon en de pleegzoon van den staatsraad E k r ot h, die zich buiten do
partijen houdt . Komen zij aan de acadomie to Relsingfors dan
levee zij al spoedig middon in den partijstrijd . Zij zijn Fennomanen, maar komen veel aan huffs bij E k r o t h' s neef, hot gemeenteraadsiid Ahife it, een vurig Svokomaan . Hj aim ar ontpopt zich
tot een fladderkarakter, houdt zich bij de bovendrijvendo partij,
russificoert zijn naam ten siotte tot d a m a r i, wat hem een goeden
post en eon rijke bruid bezorgt . D an i e i wordt een woordvoerder
van do jong-Fennomanen, wat hem zijn eerlijk verdiende betrekking
en zijn geliefde kost. Want hij heeft In gob o r g A hifelt lief,
zij hem ook - maar op zijn sterf bed logt A hi felt do hand van
In g e ho r g in dien van eon vurig Svokomaan . In g e b o r g
biedt goon woerstand - en D an i e 1 blijft veriaton en troostoloos
achier, evonais zijn arm vadorland . Toch niot hopeloos . Hij wijdt
zich aan hot ondorwijs en bouwt op do spes patriao .
Toch is zijn hoop matter dan die van R u n o b o r g in zijn
Fc nrik Stal . Ook Rune berg beschrijft daarin do tragodio van
Finlands nodoriaag na zijn opstand tegen Rusiand in 1809 . Maar de
figuron van Fanrik Stal hebben moor staal in hun blood en moor
ijzer in hun beondoron, dan de personon van dozen roman . ,,Nog
keen do dag, nog is niet aihos nit" dat woord nit Ru n e b e r g' s
work getuigt van krachtigor hoop dan or spreekt in D an i e 1' s
verwachtingen en I n g e ho r g's resignatie . Aan den anderen karat

kon Ru iie berg, de dichter, zich gemakkelijker boven der tijden
druk verheffen, dan P e k k a M aim de prozaschrijver .
In elk gavel heeft daze ons Finland's laatste tragedie uitnemend
geteekend en des lezers geheele sympathie, als hij van hat opkomend,
en door manners als D an i e 1 onderwezen geslacht nog apes verwacht voor ears vrij Finland .
G. F . II.
J . P o s t m u s . Majesteytsschenders. Rotterdam . D . A
Daamen, 1903 .
Daze merkwaardige romantische behandeling van hat Utrechtsche
kerkgeschil van 1660 over „hat gebruyck van goederen, die men
geestelijke noemt" is niet zonder belang ook voor de politiek van
omen tijd . De schrjver zorgt er dan ook voor ons door aanhoudende verwijzing near hedendaagsche toestanden aan zijne
bedoeling to herinneren . Die scherpe en scherp uitgedrukte strekking doet nadeel aan den indruk van hat verhaai zoowel als aan
de kracht van het historisch betoog, dat zeer eenzijdig fel-Voetiaansch
(meer dan gematigd-Lodensteynsch) gekleurd is en heftig uitvaart
tegen de ,,libertynen", die hun ,,majesteit"der regeering near des
schrijvers meaning ten onrechte siellen tegenover die der kerk
(d .i ., meant de schrijver, die van God) en de predikanten, schenders
hunner regeeringsmajesteit, doers uitleiden uit de stad . Be roman,
wet al to melodramatisch eindigend met den plotselingen dood van
den krachtigen leider der lJtrechtsche regeering - blijkbaar ten straf
voor zijne liberals, ik vergis i.nij : libertijnsche, zonden - is over hat
geheel boeiend geschreven maar wordt ontsierd door een onredeiijk
aantal ,,drukfouten", soma verscheidene op een enkele bladzij de, die
niet eens altijd als zoodanig zonder meer kunnen worden aangemerkt .
Be heftige anti-staatsgezinde uitingen dragen dikwijls een wet al to
onhistorisch karakter, by . wear zij spreken van den jongen Oranje als
van den ,,wttigen Heer", van hat hartstochtelijk bestreden recht der
,,commissarissen politiek" in den kerkeraad, van hat op de been
brengen van ,,justitie, politic of soldaten - liefst ook paardenvolk,
dat imponeert" om to bewijzen, ,,dat de regeering gelijk heeft ."
Ook de teal last to wenschen over, meer dan de anti-aristocratisehe,
anti-conservatieve, anti-libertijnsche gezindheid van den schrijver,
die blijkbaar meer op heeft met calvinistische democratic en kerkelijke doleantie dan met libertijnsche ,,wolven", ,,onbetrouwbare
Papisten en Mennisten, die alle actie verlammen" (blz . 297), en dergelijk gespuis. Hat boek eindigt met een hartstochtelijk woord van
vertrouwen op de toekomst, die is weggelegd voor de volgelingen
van het hoofd onzer tegenwoordige regeering .
P . J. B .

- 152 G a s t a v F r e n s s e n . De Drie Getrouwen, vertaling van
G. H . Priem . Amsterdam . 0 . L . 0 . Veldt, 1903 .
Jorn Uhi is ten onzent zoo veal gelezen, dat ook dit boek in
de vertaling zijn weg wel vinden zal . Hat is ears boek van geheel
denzelfden aard als bet genoemde, dear bet in ecu los samenhangend verhaal, telkens in uitweidingen vervallend, die met bet
verhaal zeif in weinig verband steers, de lotgevallen beschrijft van
drie jonge Hoisteiners, in wie drie zeer versehillende karaktertypen van het Hoisteinsehe ras ons voor oogen worden gesteld :
de rijke heereboerenzoon A n d r i e s Strandiger, zijn gladde,
hebzuchtige neef F r an s, de droomerige heidebewoner H arm
H e i d e r i e t e r, naast wie bet krachtige Holsteinsche vrouwenras
in versehillende typen ten tooneele wordt gevoerd . Ret tooneel is
hier niet de boerenhofstede binnenshuis maar de zeekust : duin,
dijk, heide, grenzend ears het grauwe wad, het slijkerige reuzengraf
van vergane steden en dorpen . Dat tooneel wordt ons met zorg
en liefde geschilderd en wie de wadden van Friesland en 0-roningen
kent, zal getroffen worden door de voortreffelijke teekening van
die sombere grijze slijkvlakte, door den vloed telkens in wilds zee
hersehapen, den sohrik maar ook de geheimzinnige verlokking van
den kustbewoner .
In die schildering, in de typeering der karakters ligt de
groote verdienste van dezen auteur, niet in bet verhaal zeif, dat
melodramatisehe verwikkelingen aan miraculeus toevallige ontknoopingen paart. lEN/ic bet stoere Friesche ras, in gelijke omstandigheden levend als daze Saksers en her met hen vermengd, heeft
leeren kennen, zal menigen trek terugvinden . Dc historisehe
tegenstelling van Saksen en Wenden, Duitschers en Polen, er
onnoodig bijgesleept en onvolkomen in bet verhaal verwerkt, schijnt
aan het geheel een actueel bijsmaakje to moeten geven ; de geschiedenis der ook dear sterke landverhuizing near Amerika past
beter . Dc vertaling is beter den die van Jorn Uhi door B . 0 ante r,
die beneden kritiek mag beaten, maar last toch ook to wenschen
over. Ret aantal germanismen is vrij groot en de auteur schijnt
niet in to zien, dat bet gebruik van bet Duitsche Sie, volstrekt
niet overeenkomt met dat van bet Hollandsche U, waardoor hij
bet geregeld weergeeft. Paarden, die tot iemands ,,vervoeging"
staan, hebben zonderlinge beproevingen to ondergaan ; men ,,jubelt"
niet tot iemand, als men hear wil wekken ; ,,varen" heeft bij ons
totnogtoe ecu verleden tijd ,,voeren", niet ,,vaarden" en zoo is er
telkens wet aan to markers .
P. J. B.

- 153 Cathariiia Alberdingk Thym . Grootezielen . Amersfoort. J . Valkhoff, 1904 .
Mejuffrouw T h y m houdt zich gaarne bezig met hooggeplaatste
personen . Zoo ook in dezen aan Dr. C u y p e rs opgedragen roman,
waarin zij voornamelijk pansen en kardinalen en hunne omgeving
voor ons doet optreden . Eigenlijk zijn daze personen de dragers
van fantastische hervormingsdenkbeelden, die de schrijfster zich
schiep ten opzichte van hare perk. Pans Jo a n n i X X I V waarom die onmogelijke letterverbinding gekozen? - die regeert,
als de geschiedenis van den roman begeert, is een dies hervormers,
een ,,paus der armen", die do Kerk tot eenvoud en armoede wit
terugbrengen rnaar zooveel tegenstand vindt bij zijn aan weelde
gewone omgeving, dat hij - ongehoord felt ! - afstand doet en
zich terug trekt in een verborgen klooster . Eon nieuwe pans wordt
gekozen, een Spanjaard (met bij ongeluk een Portugeeschen naam),
die als Leo XV zich ten doel stelt hat groote Sehisma to doer .
ophouden door hereeniging met do Grieksche Kerk en daarvoor
- onmogelijke onderstelling bij een karakter als hat zijne - zelfs
een moordaanslag op den vredelievenden russischen keizer over
heeft . L e o verzoent zich met hat koninklijke hof to Rome en roept
zijn ,,heiligen" voorganger als zijn geheimen raadsman tot zich . Cinder
die groote fantasia van kerkelijke politick loopt nu hat huiselijk drama
door van do vrorne Romeinsche van hoogen add en ontzaglijken
rijkdom en van haven lichtzinnigen Franschen gernaal, die op den
dnur geen vrede kan hebben .net haven ,,christelijk-socialen arbeid"
aan misdadigers en losgelaten gevangenen en zijn vrouw voortdurend bedriegt . Die vrouw, gewezen non (?!) en geliefde nicht
van den heiligen ox-pans L ui g I F a r e t t i, wordt met L e o XV
zoif hat slachtoffer van de hartstochtelijke B e t t i n a, ook al gewezen
non en nauw verbonden met den rebelschen eerzuchtigen kardinaal
A rho lii maar later afdalend tot in een bordeel ; zij vindt ten
slotto troost in Karen zoon, die als do ideate pans Jo a n n i X X V
hot boek sluit . Hij begeert „hat Christendom terug to voeren tot
do lie-Ide en eenvoud der eerste Christentijden, een groote brooderschap to smeden", verkoopt hot Vatikaan ,,met al zijn kunstschatten"
aan Italic tegen do (mnatige) rente van 100 .000 lire 's jaars, gaat
in eon ,,gewoon huffs" wonen, verbiedt „hat ruilen van gebeden
en sacramenten tegon geld", hat ,,ijdelheidsvertoon", do ,,hooge
titels", ,,rijkboladen tafels", ,,wijnen", ,,geestrijko dranken en bedwelmende tabaksrook" ann do ,,altaardienaren" - do ,,ChristusPans" .

Men ziet : hot is eon betoog, dat hior wordt geleverd en

154 menige trek voert ons naar onzen eigen tijd . De schrijfster goeft
zich dan ook goon moeite om bet milieu moor dan losweg to
schulderen ; zij offert alles - ook den eigenlijken roman, die banaal
is - op aan de strokking, die ons inzicht geeft aan wat er gist en
woelt in vole katholieke harten, en ten slotte dan ook den roman
do moeite van bet lezen waard maakt .
P . J. B.
Mr . N . P . Van den Berg . Uit de dagen der Cornpagnie . Geschiedkundige Schetsen . Haarlem . H. D . Tj e e nk
Willink en Zoon, 1904.
De beer V a n d e n Be r g, die zijn oude liefde voor historie
nooit vergat, besteedde vole zijner ,,Bataviasche avondstonden" aan
de studio van hot rnaatschappelijk leven en verkeer onzer voorvaderen in Indie en plaatste do zoo ontstane artikelen dikwijls in
hot Tijdsehrift van bet Bat . Gen . Zij worden flu bier, vermeerderd
met eenige uit Do Gids, Do Economist en Onze Eeuw, herdrukt in
aangenamen vorm . Geheel uit do bronnen bewerkt, leveren zij
niettemin eon aangename lectuur op . Banda naar do beschrijving
van den Duitsehen kolonialon soldaat W u r f f b ai n, die bet van
1633-1638 kende ; enkele belangrijke momenten nit de socialo en
politieke geschiedenis van Batavia voor en in 1795 ; do suikerindustrie op Java onder do Compagnie ; C o e n' s begrippen ointront
de ,,vrije vaart ; eindelijk hot onzen lezers bekende stuk over do
lotgevallen van J u r i a an Bee k, den ,,onderkruiper", vormen den
inhoud van dit aantrekkelijke book, dat velen omtrent de vroegere
toestanden in onze Oost eon helderder inzicht zal kunnen geven
en daarom aanbevelenswaardige lectuur mag worden genoemd .
P. J. B.
Catalogue der Nederlandsehe en op Nederland betrekking hebbende Gedenkpenningen (Koninklijk Kabinet van
munten, penningen en gesneden steenen), I (tot 1702) .
's-Gravenhage, 4903 .
In eon statig boekdeel verzarnolde do ijverigo en bekwamo
directeur van hot Koninklijk Kabinot boven do Koninklijke Biblitheek in bet Lange Voorhout, dr . H . J. do Do m p i e r r e do
C h a u fo p i e, do horn bokonde gogevons omtrent niot minder dan
2021 godenkpenningen in do hem toevertrouwdo merkwaardige
collectie, do schoonste van dien aard bier to laude en die do vergelijking met do buitenlandsche niot behoeft to schromen . Do
voortreffelijke wijze, waarop doze vorzameling thane is tentoon-

- 155 gesteld, maakt de bezichtiging ervan een groot genot en de uitnemende reproductie van een aantal der penningen op twee en
twintig platen in dezen catalogue zal zeker menigeen tot een bezoek
uitlokken . Zoowel de geschiedkundige in bet algemeen ale de
penningkundige en de beoefenaar onzer sociale en kunstgeschiedenis
vinden baat bij dezen catalogue, die, voorafgegaan door eene korte
gesehiedenis der instelling, alles geeft wat men redelijkerwijze mag
verwachten : korte beschrijving, verwijzing naar literatuur, bier en
daar kritische aanwij zing . Moge de bewerker veel genoegen
beleven aan zijn moeitevollen arbeid .
P. J. B.
J e a n n e R e y n e k e van Stuwe . Liefde . Amsterdam
L. J. Veen.
Dit is eigenlijk - op den keper beschouwd en van alle mooie
woorden, waarin bet verhaal is vervat, ontdaan - een dwaze
geschiedenis . Er is een jonge man, 0 t to v an W ij c k, een
reeds beroemd schrijver, die heel veel over bet levee en over de
liefde heeft geschreven, maar - schoon hij zich verbeeldt van beide
al wonder wat to weten - daar nog maar heel verkeerde begrippen
van heeft . De liefde kan hij zich nauwelijks anders denken dare
ale de voldoening van een natuur-aandrift en bet levee vindt hij
bijna niet waard to levee . Wanneer hem dan de eenzaamheid in
zijn villa aan het strand begint to drukken, besluit hij weer naar
Amsterdam to gaan en daar een vrouw of. . . . vrouwen to zoeken .
Daarbij neemt hij zich heel stellig en vast voor dat, mocht hij er
toe overgaan to trouwen, hij aan zijn bestaan een einde zal makers,
zoodra van een nieuw bestaan de zekerheid verkregen is .
In Amsterdam verlooft hij zich al spoedig - up ietwat zonder
linge wijze - met een jong meisje, dat eerst droomt van een
geestelijk huwelijk met den jeugdigen auteur, dock wanneer deze
daar gears genoegen mee neemt, dadelijk bereid is met hem to
sterven zoodra hue echt ,,gezegend" zal blijken! Want ook zij meant
dat het voor een mensch een niet to dragen verantwoordelijkheid
is schuldig to staan aan bet levee van een antler . . . .
Zoo trouwen zij dan . En de schrijfster, gelijk men weet van
erotische hoofdstukken niet of keerig, ziet bier de gelegenheid
schoon one met levendige kleuren de geneuchten der wittebroods.maanden van bet jonge paar to schilderen .
Totdat . . . . totdat hij bemerkt, lets waarvan zj nog niet bet
flauwste vermoeden heeft : dat bet Heschje vergift, reeds aanstonds
na de voltrekking van bet huwelijk in de schrijftafel geborgen,
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,,blijde" verwachting aanstaande is! Maar flu slaat hij aan bet
tobben . Ret is loch eigenlijk heel erg, wat zij afgesproken hebben ;
neen, hij heeft nooit bereft wat die afspraak eigenlijk inhield .
Met levee is loch mooi en heerlijk en de ,,Iiefde" heeft loch haar
iaatste woord niet gesproken, wanneer . . . . enfin, wanneer er een
baby op kornst is . En dan neemt hij een kordaat besluit : hij wil
niet vrijwillig sterven ; hij wil blijven levee ; hij wil dal zj ook
blijft levee en dal bet kind ook zal levee . . . .
Gelukkig is zij, vroeger zoo resoluut gestemd voor zelfmoord
in omstandigheden, als waarin zij nu verkeeren, ook dadelijk
bereid daarvan of to zion . En dus . . . . ziet men ears bet eind ,,die
Lebensmliden glucklich gelandet" ; zij sturen rechtaan op de haven
van bet dood-bangle, waarin man en vrouw overgelukkig zijn als
zij hopen molten dat een klein, huiploos wezentje al hue zorg en
toewij ding zal komen vragen .
Ziedaar de gesohiedenis . Een ieder kan flu wel gissen wet
voor besehouwingen in hot begin en in bet einde geleverd worden :
J a n t j e built en J a n t j e lacht.
Hot was loch maar een mooi ding - zoo zegt do wet nuchter
aangelegde lezer, als hij dit boek uit handers legt - een mooi
ding, dal deze meneer en mevrouw hue onhekookte afspraak niet
aan derden hebben meegedeeld, want zij zouden loch wel een heel
klein beetje ridicuul tegenover zoo'n ,,derde" hebben gestaan,
wanneer die hue bij do wieg van hot kind had toegevoegd : „wet ?
een kind! en levee jullie nog? 1" Hot antwoord had dan moeten
luiden : „j a, we hebben ons bedacht ; we vonden bet achteraf loch
H. S .
beter en pleizieriger met ons drieen to blijven levee" !
Hon d r 1k E ben . (Jo h . H. Been). TJit do gedenkschriften van eon Schooljongon (gelilustreord door J . B .
Heukelom) . Amsterdam . S . L, van Looy, 1904 .
,,Als je waarheid zegt, gelooven do jongens jo nooit", beet
hot op eon der eerste bladzijden van doze vermakolijke gedenkschriften. Zou hot zoo zijn? Wanneer wij nu eens aan ,,de jongens"
zeiden (wet do waarheid is!) dal ze bier eon heel prottig jongensbook aan zoucjen hebben, eon boek om niet neer to leggen voordat
bet uit is en om later dan weer eons to gaan lezen - en misschien
veel later, op ,,rijper" jaren nog eens! en altijd met veel, schoon
telkens ander genoegen ; - zouden ze bet dan nooit gelooven?
Dat zou heel jammer voor hen zijn, want ze zouden er een groot
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te boek gesteld zijn door denzelfden man, die ook van de „drie
j ongens op refs" zoo heerlijk wist to vertellen en als ze dan er bij
hooren dat ook bier Bas en. Willem en de „ik" wear ten tooneele
verschijnen, dan zullen ze toch zeker wel gelooven dat dit nu joist
jets voor hen is.
Maar die plaatjes. . . . !
H. S.
A m y G r o t h e -T w 155 . Swawa's Terugkeer . Hilversurn .
J . Reddingius . 1903 .
Het eigenaardige - bet eenige niet - van dit boek] e is dat de
naam der schrijfster niet op bet titelblad vermeld, dock eerst op
de allerlaatste bladzij de den nieuwsgierigen lezer onthuld wordt .
Een tweed.e eigenaaz digheid is dat dit tooneelspel voor bet eerst
is opgevoerd ,,op den Zwaluwenberg to Hilversum" (n .l . in de open
lucht) . Een derde eigenaardigheid is dat dit stuk geschreven is
in een snort van diehterlijk proza, dat zich vooral door verrassende
zinswendingen onderscheidt . B .v. „dit kind, waarvoor de poorten
Gij des Levens hebt geopend of (van de Liefde) „our to ver„eeuwigen zich, moat zij opoff'ring worden, want dan eerst wordt
„een deugd zij, wordt zij kracht" . Waar de schrijfster enkele
malen van dit rhythmisch proza afziet, schrij ft zij lange zinnen
met bijzinnen, die niet mooi zijn en niet gemakkelijk to zeggen .
Zoo (blz . 14) : „Hoe vale eeuwen was bet niet, dat S w a w a, ver
van de menschen af, haar Feeen-leven had geleid, toen op een
lichten winterdag, van of de hooge bergen op grillig sleetje over
sn.eeuw en ij s kwam aangegleden een van de zeven dwergen, bij
wien Sneeuwwitj e vroeger had getoefd, our Haar to melden, dat
bij vernomen had, dat bij de menschen Sneeuwwitj a nu een blond,
bleak meisje ward genoemd !" Enz.
H. S .
H e r m a n B a n g. Stella . Naar bet Deensch door mevrouw D . L o g e m a n van der W i 11 i g e n . -- Utrecht.
H . H o n i g . 1903 .
Het schijnt niet gemakkelijk de bekoring, waaronder dit
wonderlijke boek ons brengt, to ontleden . Sours zijn we geneigd
den auteur to vragen wat minder bet beeld der vrouw to teekenen
door allerlei kleine tafereeltj es en ons lets meer stelligs van haar
nice to deelen ; dan wear vinden we bet verhaal rammelig en
rommelig : er gebeurt zooveel in bet „witte huffs" en in bet „grijze
huffs" (gelijk de twee deelen beaten) en we ontmoeten or zooveel
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druk door elkaar pratende menschen, van wie we zoo weinig afweten
en van wier woorden we this zoo weinig begrijpen ; bijna worden
we er gemelijk onder, wanneer de openbaring der oorzaak van
S t e 11 a' s droefenis telkens en telkens wear wordt versehoven .
Maar - hoewel we ook aan bet eind die onder hot lezen geopperde
bezwaren handhaven -- we zijn toch, al lezende, gaann houden van
dit book en van de menschen, die er in voorkomen ; we leeren
hen toch wel heel good kennen, zoo meenen wij, door alles wat ze
zeggen en doers, al waters we nauwlijks wie ze zijn : wij gevoelen
wet met hen mee en gears met hen sympathiseeren, al zouden we
niet kunnen zeggen waarom . wet dan hot geheim is van die
eigenaardige bekoring ? Misschien dit : dat bier uit bet levee
gegrepen is ; dat wij bier binnen geleid worden in huizen, die or
werkelijk zoo hebben uitgezien, bij menschen, die werkelijk zoo
.hebben gedaeht, gevoeld, gesproken ; dat we bet echte, bet ware,
hot menschelijke, bet niet-verzonnene, maar doorleefde, de echtheid
van die droefenis, van die liefde, van al die gevoelens, proeven en
anderkennen, ale stonden wij werkelijk in hot midden van doze
menschen . Mij althans is goon andere verklaring ervan bekend
waarom dit heel eigenaardige book, zoo gansch andere dan andere,
zoo wonderlijk van bouw, zoo los van samenstelling, zoo fragmentarisch van inhoud, toch zulk eon blijvenden indruk maakt, dat
de naam „Stone" ons door den kiank alleen wear in gedachte
dadelijk terugvoert binnen denn kring, waarvan wij eigenlijk zoo
weinig moisten en wear we one toch zoo thuis voelden, vol sympathie
voor de heldin, die one toch tenslotte eon onbekende blijft .
H. S.
Anna Hubert van Beusekom . De oudste. Bussum .
G . A . J . van Dishoeck, 1903 .
Eon heel aardig meisjesboek . „Eenig leak" ---- om eon uitdrukking daaruit to gebruiken -- is misschien moat veal gezegd
voor doze familiegeschiedenis, waarin one van hot heele gezin
D a e 1 h e i m verteld wordt op prettigen toon ; maar al is hot dan
ook niet „eenig" . - „leuk" is hot we!, dit gesnap van de oudste
over alles moat haar en den broertjes en zusjes wedervaart . Aardig
vooral zijn de jongeren geteekend .
H . S.
Javaansche en Maleische fabelen en legenden, door T .
J . B e z e m e r. Amsterdam . C o hen zonen (z . j .)
Zij die, onbekend met de Javaansche en Maleische literatuur,
zich eon beeld wipers vormen van de fantasia en den gedachten-
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gang der inlanders in onze Oust, zullen dit werkje zeker niet onbevredigd ter zijde leggen .
Over de juistheid der vertaling hebben wij geen oordeel ; near
onze mooning is zij her en dear noodeloos to letterlijk .
Wij hebben overigens slechts aanmerkingen van ondergeschikten
aard waarom die versohillende namen voor denzelfden persoon :
Alexander de Groote, Iskander Dzoe'lqarnain, Alexand e r, I sk a ii d a r (bi . 38-40)? Waarom eerst 46 bladzijden nadat
van den kantjil sprake is (bl . 41) den uitleg gegeven wet een
kantjil is?
E . B. K .
Het Rijk van Handel en Nijverheid, door Andrew
Carnegie . Uit hot Engelseh vertaald door Mr . D . lbs .
Tweeds, herziene druk . Groningen, S c h o itens en Zo on .
1903 .
In den zomer van 1902 versoheen des schrijvers ,,The Empire
of Business", dat onmiddellijk de algemeene aandacht trok . Zooals
de vertaler zegt, hot is een ,,friseh geschroven, holder gedacht book."
Geen wonder, dat de Hollandsehe vertaling reeds na eenigo
maanden was uitverkocht en een tweeds druk noodig was . let
is eon van die bookers, die men ears jongelieden in handers geeft,
in do hoop dat zij enkele der practisehe, wijze lessen ter harts
zullen nemen en daardoor hue levensgenot een weinig zullen
verhoogen .
Maar ook voor mensehen op rijperen leeftijd is hot book veel
waard. . . . ja, wij zouden haast zeggen dat hot wel ongelukkig is
dat hot niet enkele maanden eerder bekend was. Als wij, in eon
der eerste bladzijden reeds lezen : ,,A1 die speculanten hob ik in
mijn levers onherstolbaar zion to gronde gaan, bankroet, zoowel in
geld als in karakter . Er is bijna goon voorbeeld aan to wijzen
van iemand, die met speculeeren rijk geworden is en zijn rijkdom
behouden heeft ; dobbelaars sterven arm, en er is voorzeker goon
voorbeeld van eon speoulant, die eon voor zich zeif eervol of voor
do maatschappij nuttig levee geleid heeft" . . . . den denken wij met
medelijden aan do talrijke slachtoffers van do dobbelzucht, in den
zomer van 1903, in ons land . Hadden zij maar near C a me g i e
geluisterd!
Geldt hetzelfde ook niet ton aanzien van hetgoen doze zegt
over drankgebruik, over borgstellingen, over do plicht om do belangen van den patroon in ells opzichten to behartigen, over hot
voorreoht dat do onhemiddelde, maar energieke jongman heeft boven
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is hunne energie to bewaren?
Wie hot, alles to zamen genomen, uitmuntende book vender
doorleest, zal telkens stooten op waarheden, die wel eons in herinnoring mogen worden gebracht . Zoo, op bi. 193 : ,,dat do bij
uitstek groote administrateurs zeif nooit eenig noemenswaard work
verrichten ; bun tack is, to zorgen dat anderen werken, terwiji zij
denken ." Inderdaad : eon minister, die zeif doet wat ook eon
commies kan doen, deugt niet voor minister! Op blz . 192 : do
maatsehappij die (wat positie vooruitziehton, salarissen, pensioneering
enz . betreft) hot meest voor haar personeel doet, zal hot meest
voor hare aandeelhouders doen" . . . . „hot is eene groote vergissing
to beweren, dat arbeid en kapitaal tegenstrijdige belangen hebben ;
zij moeten vereenigd werken" .
Zoo zouden wij moor aanhalingen kunnen doen, by, hot betoog
(blz . 48) dat eon good muntstelsel met goudbasis ,,altijd hot
beste middel van boseherming der volksklasse is geweest," maar hot work van 0 a r n e g 10 is reeds zoo algemeen bekend, dat
hot inderdaad onnoodig mag hooted, daarop thane nog nader do
aandacht to vostigon .
Hot wordo in toenemonden gotale in one land versproid!
E.B.K.
Voorts zijn door do redaetie ten aankondiging ontvctngen do
navolgetde bookwerken :
A r y B e liii fa xi t 0 . Stemvorming en Staatzorg, naar hot Duitsob
van E. 0 . No dn age 1 . Amsterdam . J a c q . van Ole e f, 1904.
A xi n a . Uit naam van Velen.
P a 1 mot e r . Amsterdam .

Naar bet Duitsoh v a xi V er a.

J. C .

0 . S . A d a m a va n S oh e 1 t e m a . Levende Steden. Dusseldorp of
de ontmoetingen van Petrus Cordatus . Amsterdam . S . Ii, v a xi L ooy, 1903 .

Kritiek van Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid . le Jaarg . afi . I .
Jan. 1904 . Red. A l b . 1P lasso ha ert. Uitg. W. V or sin y s, Amsterdam .
J . A, L o e b e r Jr. Timoreesoh Snijwerk en Ornament. Bijdrage
tot de Indonesisohe Kunstgesohiedenis . Uitgegeven door hot Koninkiijk
Ingtituut voor de Taal ., Land- en Volkenkunde van Nederlandsoh-India,
's Gravenhage . M a r t i n u s Nijhoff, 1903 .

M ax 0'r e 11 . Wandelingen in hot Rijk der Vrouwen, naar hot
Engelsoh door A van S 100 t e xi, Jo h . G . S t e m 1 e r C z xi . Amsterdam,
1903 .
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I . OP ZEE .
,,A Sunday never to be forgotten !" siste verwenschend
de j onge Boer, zich opnieuw omwerpend in zijn kooi .
1k keek, languit op de canape liggend, even op,
witjes glimlachend, want ik herinnerde me wel erger Zondagen van zeeziekte op de Noordzee, en was tenminste blij
dat ik gisteravond de tweede klasse had gekozen . Want
nadat ik gisteravond last, bij fiakkerende lantarens die over
de regennatte straten van Hamburg weifelend licht wierpen,
near de Olaf Kyrre was gewaaid, was mij gezegd dat alley
hutten der eerste klasse bezet waren, maar in de salon een
slaapplaats kon klaargemaakt worden . Evenwel dear in de
salon zeeziek ten toon to liggen, lokte me ook niet aan . Want
dat het er weer ouderwetsch van langs zou gaan, bemerkte
1k niet slechts uit den wind, die door de touwen foot,
maar ook aan de mij aan zeeziekte herinnerende geur van
roestig ijzer, machineolie en zilt water . Dus de tweede
kiasse eens bekeken, of ik dear gezelliger zeeziek kon zijn .
En ja, dear was nog een kooi open, met een canape er
voor - en dear zaten vier Afrikaansche studenten uit
Halle, bij halve fleschjes bier, vroolijk to ,,gezelsen" : hoe
O .E .1V5
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1 62 zij hun zomervacantie in Noorwegen zouden doorbrengen .
Pus dadelijk to kooi gekropen, om tenminste, als straks de
Olaf Kyrre met den vloed de Elbe zou afvaren, nog sans
ffink uit to slapen, vhfr de dens op de Noordzee morgen
zou beginnen .
Gewekt door hat : „Gaffe, Gaffe !" ons, echt-noorsch, op bed
aangeboden, zag ik al spoedig de Afrikaanders elkaar lachend
aan de waschtafel bespritsen, waarop zij near boven stormden .
Daarop verscheen voor de waschtafel een jonge duitsche
tooneelist, met rood hear en gouden lorgnet, en vervolgens
twee Joden - een kleine dikke, met een ,,Kaiserbinde",
die hij met zichtbaar verdriet eerst of bond, toen hij erg
mooi was aangedaan met goud en juweelen - en een
groote magere, met ernstige, bruins oogen, dunlokkige
grijzende Karen, en een geseheiden, grauwige beard . Toen
ook zij zoo monter near boven waren gegaan, hat schip
nog zoo vast voortgleed, en de geur van den gebakken
ochtendzalm zoo verleidelijk near binnen kwam, bedacht ik me
misschien toch noodeloos bang to hebben gemaakt, en kleedde
me viug aau, vroolijk in 't vooruitzicht van ecu mooien Zondag
op zee . Echter near boven gaande, deed ik den eersten step
op de kajuitstrap in de lucht - owes, dear maakte Olaf
Kyrre al zijn eersten zwaai! - en boven gekomen, jewel,
wag was hat zalmontbijt! Een stiff-grijze lucht, nog niet
kwaadaarclig van uitzicht, maar degelijk zwaar, vol water
en wind . In de verte, achter ons nog iets van de trust,
om ons nog wet vletjes en loodsbooten, lustig huppelend
op kleine zeetjes - maar dear voor ons : witte koppen,
nets den witte koppen op ecu groezelige zee! Dc Afrikaanders liepen nog heel parmantig op en near, de tooneelist
stood met hooge belangstelling door zijn kijker de trust op
to nemen, de Joden maakten ecu gemoedelijk praatje met
ecu matroos, die aan de spilketting bezig was - alien
wilden biijkbaar toon en. dat zij geloofden in ecu rustige
overtocht en hat dom was to denken aan zeeziekte . 1k
echter was zoo dom, en ging al spoedig midscheepsch staan
voor de vastigheid, want de boot begon al rear to doen .
Vroolijk steigerend de trop in de hoogte, en den met snij-
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den de vaart de diepte in, om dan links onverwachts een
paffenden krachtslag to krijgen, waarvan ze schudde, terwiji
als finale een tot droppels geklopte golf op hat dek neer
spetterde - j awel, we kennen dat! De Boeren riepen elkaar
lachend toe, dat ze nu joist boven moesten blijven om zich
to harden, maar ik ging met slachtofferspas naar beneden .
Rat uitgebreide noorsche ontbijt stond klaar, maar ik nam,
net een zuurzoet knipoogje tegen den gebakken zalm, een
droop beschuitje, en knabbelde hat, me op de kanap
nitstrekkend, in de aangename zekerheid dat dit nu 't
allerverstandigste was . Wel kwam nog de tooneelist en een
Boer even voor de ontbijttafel staan zwaaien, om gauw
wat bij elkaar to grissen voor een boterham, boven to verorberen, maar de zwaaiende Olaf duwde hen hier beneden
reeds zoo row tegen de kajuitsdeur aan, de trap op, dat
't ontbijt boven niet veal beloofde . Wat later kwam de
kleine Jood beneden . Rij zap er mistroostig nit en ziju
pond was dof. Tegen hat beschot geleund overzag hij de
geheele tafel, al de kaas- en worst- en broodsoorten, de
ansjovis en den gebakken zalm in 't midden, spreidde toes
zijn beringde hand op zijn buikje met gouden ketting en
zei, als een hartverscheurend verwijt tegen overmachtige
belagers : ,,Ganz appetitlos! Ganz appetitlos !" Nog eenmaal
overzag hij de lokkende landouw van de vettigheden dazes
lands met een smartelijken blik, en ging als een balling
heen, met een laatste : ,,Ganz appetitlos !" Niet lang meer
duurde hat of hat ontbijt was afgeruimd, en de Boeren
kwamen beneden, bleak, met verwaaide haren en donkerwanhopige oogen, om to kooi to vallen, elkaar met galgenhumor uitlachend.
,,A Sunday never to be forgotten !" siste de j onge
Boer verwenschend, nog eens, en ik glimlachte dat zij 't
maar goed hadden met hun twee tales,
n als j e ziel
zong, en &n als je visite moest zitten. Als ze grapjes
maakten dan spraken ze Afrikaan sch, waren ze saai of row
dan Engelsch . Een idea : als wij zoo ook eens deden? In
de huiskainer en onder de dennen dialect - ,,ge bedoelt
gouwspraak", hoorde ik vriend Winkle r zeggen -- en op
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de vergaderingen Hollandsch . Hoewel, als we dan in Rotterdam moesten gaan zeggen : ,,Kaik 's j o', wet 'n mauve je
blomkauwl !"
Neen, maar die in Holland woonde, hij
sprak gewoon Hollandsch reeds als zijn gouwspraak, hij moest
dan maar bet voorrecht der tweetaligheid missen .
,,Die ou-bees Olaf Kyrre lijk ver 'n dronkaard !" lachte
bet nit de naaste kooi : ,,hij zwaai al to banja ; ek zal die
predekant op horn afstuur ."
,,Ek zeg : hij ken naar die hoenders trek! 0, that beastley
bother, o Saunie, mijn Sannie, d'is tog so beastley a boat !"
Wat later kwam de hofmeester, een lange, bejaarde
Noor, die ons zoo'n beet] e bevaderde, eens inspecteeren .
Zijn ergernis, dat er aan zulke gasten niets to verdienen
viel, deed hem de Afrikaanders uitlachen : ,,Ach was! Wieder
so em
ganzes Hospital !" terwijl hij mij gemoedelijk toeknikte : ,,Sie haben 's noch gut ?"
1k, die juist, na manhafte verdediging, besloten had
me dan maar aan de zeeziekte over to geven, zei niets, en
keek hem heel politiek aan, waarop hij wegtreuzelde .
Spoedig schoof ik naar boven, me verwijderende ter plaatse
wear zulks behoorlijk is, dat is : ter lijzijde van bet schip,
onder den wind, over de verschansing om de golvea to
bestudeeren, om wet witjes aangestreken, naar beneden to
stommelen, naar mijn canape . Want bier was bet toch
beter dan boven in dien waterkouden wind, op dat natte
schip dat sidderend, en onder vreemd geloei in de takelage
nu rechts dan links overhellend, zich al stampend, een weg
worstelde door de vui] bruisende golven .
,,Sie sind such noch niemals seekrank gewesen ?"
Het was de Duitscher, die, zonder lorgnet, de flauwgevallen Karen over de fletse oogen, in zijn kooi op ziju
elleboog geleund, dit vroeg aan mij, aan mij! 1k glimlachte
fijntjes en sloot de oogen . Want met dat loodzware gevoel
in maag en achterhoofd wilt 1k dat men alleen zeeziek
behoefde to zijn, en niet beleefd . Ja, 1k voelde dit volkomen-onmaatschappelijk to mogen zijn als een croquant
versnaperingetje van diezelfde ellendige zeeziekte . Want
1k kon me nu waar laten gaan : weg zorgen, weg verant-
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zijn, en het zoete gevaar kennen van zich maar to later .
meenemen het stormende levee in! Want met vaster gron .d.
order de voeten, en de plicht het levee to beheerschen .
steeds voor oogen, is het den mensch niet geoorloofd to
vagabondeeren, maar platgeslagen op een slingerend schip
is bet een genot het wilde levee to hooren en to taster .,
zonder er in mee to hoeven werken ; en hierdoor krijgt een
korte zeeziekte jets van een gezondheidskuur . Ga j e gang
maar Olaf Kyrre, en zie maar dat j e Ran, de vrouw van
den zeegod Aegir, ontloopt die met haar net nu aan 't
vissehen is, om drenkelingen in de diepte to hales . ! Jaag,
proest en beuk maar voort Olaf Kyrre, en weet dat ik
vandaag gees vinger uitsteek, want ik bee vandaag heerlijk
onmaatschappelijk, ik heb vandaag overal mijn mensehen
voor, want 1k bee zeeziek!
,,Auch noch niemals seekrank gewesen !" herhaalde de
Duitscher, ,,dreimal mach Chili gefahren mit einem Segelschiff. Himmeihohe Wellen, immer himmeihohe Wellen,
and nie seekrank! Aber diesen verfluchten Kasten! !"
,,Was seekrank !" kionk het verachtelijk : ,,IV[acht nichts!
Aber ganz appetitlos, ganz appetitlos !" en ik zag het dikke
Joodje zijn news optrekken, waarop 1k wat insluimerde .
. . . .Toes ik weer opkeek, zeefde er reeds een vroege schemer
door de steeds overgolfde raampjes . En daar stored de oude
Jood, als in een licht van Israels, bij zijn kooi, deemoedig gebogen over een trommel waaruit hij kauschere spijze stood to
mummelen . 1k look mijn oogen, om hem in de idee to later
dat hij niet werd bekeken . Er lag een ongenaakbare trots
over dien bruinig-grijzenden oude die daar zoo sjoveltjes
jets kouds middagmaalde nit dien smoezeligen trommel :
de trots zichzelven afgescheiden to houden en onbesmet to
bewares van de niet-uitverkorenen . Maar ook jets van eeuwenoude eerwaardigheid en van voor elke scepsis onaantastbare
zekerheid in dien toch meelijwekkenden vormendienst .
Want het is mooi als een mensch het zich moeilijk maakt,
maar dit mooie wordt ontluisterd en namaak, als men to
gemakkelijk het zich moeilijk maakt . Waarvoor toch dit
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ingaat den mensch niet ontreinigt, maar hetgeen ten monde
nit gaat" P Het was als had de oude mijn vraag gehoord,
want de trommel werd weggezet en jets antlers voor den
dag gehaald . Pat waren zijn gebedsrieinen. De oude
stroopte zijn mouwen wat op, wikkelde de riemen om de
pollen en zorgde dat het blokje, dat den Naam des Heiligen
bevat, op zijn voorhoofd tussehen de oogen hing . Toen de
hoed opgezet, en nu schichtig de oude, bruine oogen rechts
en links gewend, met een angstige onderzoeking of hij wel
afleen was . Er was jets sehrikwekkend komiseh in dit
alles : dat kaashoedje zoo gek achter op het hoofd, dat
zwarte blokje tussehen die deemoedig loerende oogen, die
omriemde pollen en handen, all van een worstelaar, en
daarbij zoo jets sjofels, versletens aan deze deftigheid dat
men haast moest lachen . Haast - maar ik kwam niet
tot lachen, want er was een aangrijpende ernst in dit
getob . 1k voelde me ineens de mindere van dezen zoon
van het oude yolk. Door den storm op en neer gekwakt
to worden, nu tegen de tafel dan tegen de kooi aan, en
dan niet to mopperen of het zich gemakkelijk to maken
op een canape, maar een moeilijke bidhouding aan to nemen,
met knikkende knieen zich op te heffen tot God - neen
in plaats vann to kritiseeren kreeg 1k behoefte om met hem
mee to bidden . 1k spande me in om jets van het gemurmel van den oude to verstaan, maar hoorde nu to duideIijker het aanklotsen en afbruisen der golven en daarboven
uit het geloei van den wind .
JeroeschalaIm !" zeide dat niet de oude : ,,JeroeschalaIm" P En met sehaamte hoorde ik daarin een kritiek op
mijzelf. Die oude man vergat nooit waar hij heenging . Naar
Jeruzalem, altijd naar Jeruzalem ging hij, al was hij ook
tusschen ongeloovigen ; al was hij in een storm, nooit ver
gat hij het doel van zijn levensreis . En hoe vaak vergat
ik dat ik tot Hem ging, wien ik in mijn beste oogenblikken aauriep : ,,o God, Gij zijt mijn God ! "P 1k sloot mijn
oogen - maar kon niet bidden . Toen hoorde ik tot miju
troost het woord van den laatsten profeet van het Noorden,
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En er kwam een rustig gevoel in me, zooals een kind dat
de moeder noodig heeft rust op moeders schoot, en dat
ward me al zekerheid genoeg dat God wist dat 1k Hem
noodig had, altijd, ook dezen Zondag op een stormzee, em
hat was me als ward 1k boven den storm opgeheven in een.
hooge, heldere lucht van enkel glens . . . .
Ret electrisch licht straalde fel van de zoldering near,
then ik uit mjn dommeling opschrok, doordat er een zwarte
gedaante zich boven mijn canape bong. Ah, een matroos
die de luiken kwam dichtschroeven ; hat ging dus ernst
worden! Of die was hat reeds! Aan den . rend van. elke
kooi lung zoo'n koperen trechtervormige bak, waarboveu
zoo nu en den een armzalig gezicht rare geluiden maakte .
Men praatte niet meer over de zeeziekte ; men had genoeg
to doen met hat to zijn . Er lung een zware lucht in de kajuit
- en toch na wader even op hat dek de stormgolven aan de
Iijzijde bestudeerd to hebben, vluchtte 1k near mijn canape, als
near mijn haven . Want daarboven : loeiende duisternis, wear
de schampachtig verlichte Olaf Kyrre, als een van woede waanzinnige, met schor geweld en wild gestamp door worstelde, terwijl de hoonlachende storm alles en iedereen natkletste . her
beneden was het tenminste licht . Maar flu zag men ook hoe
schots en scheef 't wel ging . Alles wet niet stormvast was
zwaaide, rolde, klepperde, rinkinkelde - en drukte ik me
niet stiff vast tegen de einden mijner canape, den zou 1k
zoo gaan meerollen op den grond . Aegir, de zeegod, was
blijkbaar met zjn reuzen aan hat voetbal spelen en de bal
was Olaf Kyrre . Hoep, dear gingen we de hoogte in,
hooger al hooger, hat schip, de kajuit, de canape en ik
nog boven de canape nit ; en dear boem, de diepte in, als
zakte ik door de canape, en door hat schip de zee in! En
dan eens rechts op zij, als vloog j e door de wanden inidden
in zee, en den met een inelkaargedraaide draai even ver
links! En den kreeg j e hat gevoel dat Ran, Aegirs vrouw,
aan de natte wasch stond en alsof je in hear handen als
een net taken ward uitgewrongen, nog eens en nog eens, en ze
je dan met een klets neersmee, in den hoek! En then ineens
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waarin de donkere Olaf Kyrre ons holderdeboldend voortsleurde, zonder vraag of antwoord den donderenden storm
tegemoet, zoodat ik als een hulpeloos, weggeworpen ding
me maar moest laten voortsleuren, zonder zelf maar to
kunnen gevoelen of denken dat ik me op genade of ongenade overgegeven had .
ifet was een feestelijk wakker worden . Voor de waschtafel staande bemerkte je met verbazing dat mats maar
zwaaide of zeilde ; keek j e onderzoekend in den spiegel :
waarlijk alles stood ; en zag je nog eens schuw achterom
of 't geen toovenarij was en niet cladelijk alles wear aan
't zwaaien zoo gaan, dan bleak hat dat we werkelijk zoo
plat en viak lagen als een hollandsehe polder . En geen geloei,
gebruis of gebulder meer, zelfs niet meer hat getril van
de schroef! Stilte, zingende, zondagsche stilte ; ja, 't was
of zoo de boomen konden gaan ruischen! Naar boven, near
boven, we warm to Christiansand! Op hat dek met een
zoeten sehrik even stilgestaan nu dear het lang gewenschte
land voor ons lag . Stil, sereen, vol innerljjke schoonheid
zoo ligt het dear voor me, een middenwezen tusschen een
geobjectiveerd sprookje en een geobjectiveerde psalm, maar
in elk geval vol poezie . En ik haast me vary hat schip en
dwaal met groote oogen dit zoo geheel nieuwe land in .
Hoe stil is hat ; stiller dan een dorpje bij ons ; geen trams,
geen treingefluit, al is er een spoorlijntje dat her eindigt, en
bijna alles van hoot . Die gemoedelijke houten huisjes, die dan
opeens doodloopen tegen rotsen, waartusschen echter wel
een paadje opkronkelt, dat ik volg - en dear sta ik boven
op de rots! Mijn voet rust in de bloeiende heide en mijn
oog ligt op de wijde, blauwe zee, en onder mij aan zee hat
houten stedeke, en op de reede wet viugge zeilertjes en een
enkele noorsche bark, geel en zwart ; ik edam de poezie in
van het Noorden .
Maar dan terug ; vlug, want de boot vertrekt zoo, en
vrooljk, want zulk een begin belooft wet . Eerst echter near
het ontbijt beneden, met een honger die zich niet laat
afschrikken door de geuren der vela soorten kaas - ost als :
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kwalijk-riekeude toch nog wat erger is clan onze Limburgsche . Juist then ik de kajuit binnenkwam, stoof een Boer
er nit, die vond dat deze ost een gezond mensch zeeziek
moest waken, in plaats van een ex-zeezieke wat op monteren .
De Appetitlose echter zat achier zijn mss en work, manhaftig in de vuisi omhoog, alles naar zich toe of van zih
weg to commandeeren . Ads een veidheer zijn adjudanten,
had hij ziju vragen gezonden aan afle aanzittenden : of ze
eens wilden proeven hoe die ansjovis, die zaim, die worst,
die ost was . En naarmate clan de rapporten inkwamen tot zijn innerlijke verontwaardiging moest hij er wel eens
tweemaal om vragen - maakte hij ziju veldplan op en
sloeg er zich zegevierend door, waarop hij fluitende en
zing ende naar boven ping. De anderen en ik keken verstolen-lachend en bewonderend toe - neen, dat konden
wij nog niet voor de heift hem ,,nachleisten ." Toch was
door zijn voorbeeld bij ons ook reeds die allergezegendste scandinavische eetlust opgekomen, zoodat al aten we
nog niet veel, we toch reeds nu gevoelden dat we des
middags zouden eten, zouden eten! En, bij Aegir, we
hebben het gedaan, zooals men in bet Noorden set, of
neen, we hebben then gegeten zooals alleen ex-zeezieken eten!
Ex-zeezieken, dat waren nu ails passagiers, eerste, tweeds
en derde kiasse, die nu alien op 't dek zich zaten to zonnen .
Er was bepaald een weelde van genezing ; vijftig, zestig
menschen die zienderoogen aan bet genezen zijn . Ouderen
in een leunstoel half doezelend en half in een Baedeker
snuffelend ; j onge mannen in vervaarlijk vacantiekostuum
bezorgd doende voor witjes-lachende vrouwtjes, die erg
mooi weten to werken met hun bout - daar zelfs een
heel j ong paartje dat bewijzen wil dat bet reeds zeebeenen
heeft gekregen, maar ais de wedren begonuen is, last bet
bleeke, lachende vrouwtje zich in een luien stoel vallen,
en manlief alleen voort draven! En door dat vroolijke
j onge gedoe been de roods, gezonde kapitein, als de prettige papa, die precies west to vertellen waar we Tangs
varen . We zijn nu in de Scheren, die zee tusschen de
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gevormd, in, zoo kaim als een vijver . Uit het land komen
de reuzengebergten afdalen, om eindelijk in zee to zinken,
en aan den anderen karat rijzen uit zee heels rotsburchten .
op, en daartusschen glijdt de Olaf Kyrre vlug voort, sours
over een waterpad niet breeder dan de Rijn bij Bingen .
Dan houdt ineens de eilandenreeks op en de open-zeegolven
begiunen weer burs spel met Olaf, maar j uist als we er
over denken do horizontals Jigging maar weer aan to
nemen, glijden we in kalmer wateren . Zie, hoe bet zwartgroene water tot licht-groenblauw schuim wordt gekiopt
door de schroef cler boot, en hoe do zonnige wolkenlucht
speelsch met kleureu toovert! Op hun eeuwige pilaren
stijgen daar de licht-grijze en violette bergen nit zee, terwiji
in een dalletje op zoo'n grasgroen weideke, een roodwit
houten boerderijtje ligt, eenzaam, niet omwuifd van boomers .,
maar frischlevend als do zee . Naast ons op een eenzame
rots eon paar rneeuwen, en wat verderop tusschen gindsche
bruins, zonnige rotsen, daar voorbij dat coquette stoomertje
en die gemoedelijke visschers met hun breeds achterdek,
daar werkelijk koeitjes! Hoe komen ze daar en hoe keeren
ze terug van zoo'n saeter - zoo'n bergweideke - inidden
in zee! En werkelijk, dat viammende violet daar op die
zonnige rotsen dat is do l'yng, do bloeiende heide aan zee .
Als bier do menschen geen zeelui worden, wear dan wel P
Dat is antlers dan aan Hollands grijze, vlakke stranden
of slikkige killers . Bij ons is de zoo de grootsche vijand ;
do man die er zich op waagt is eon sterke, een zeebonk,
een snort desperado, en de moeder houdt 't zoolang mogelijk
tegen dat hear jongen zoo'n ruwe zeeman zal worden .
Zooals die naoeder die bij niij eens kwam kiagen dat hear
jongen zoo geheel en al den verkeerden kant opging . ,,Hendrik P" vroeg ik : ,,dat is mijn bests catechisant !"
,,Ja, dat ken best zijn, maar hij wordt nu zoo'n goddelooze jongen ; verbeeld u, hij wil near zee, hij leeft voor do zee!"
Hij leeft voor de zee, dat ken men haast van elken
noorschen jongen zeggen . Zie, als we zoo'n fjord binnenstoomen, our eons zoo'n houten stadje aau to doers, dat
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en stil onder de hooge bergen aan de vlakke zee ligt, dan
komen ze op ons afgevlogen met hun boot] es, j ongens en
meisjes, piepepeuters, die met hun drieen nog Been roeilap
kunnen dragen en toch maar zitten to roeien, en wat lachen
als ze eens dansen op de golven . Natuurlijk, dat hier in
deze fjorden, deze nauwe bochten, lTiken - in Overijsel
heat ook nog een kanaal een wiek - de Vikingen gevormd
warden, die prachtige zeelui, die van Ijsland, j a van Amerika
tot Constantinopel toe de kust brandsehatten, voor wie zelfs
K a r e l d e
r o o t e bang was, en die onze voorouders
hat Onze Wader deden bidden : ,,en verbs ons van de Noormannen !" Natuurlijk, want deze zee doet niet vijandig
zooals de onze op de grijze stranden, maar geheimzinnig,
wekt op de verbeelding, bebooft, lokt en vleit . Daar in
die kristallen diepte daar woont hat zeevolk, waarvan de
noordsche sprookjes zoo vol zijn - en daar die vlakke baan
dat is de wag tot de overwinning, waarvan de noordsche historie
zooveel kan vertellen . Daar liet koning Olaf Tryggveson, de
roeiers van zijn schip, ,,De Groote Slang" hun roeispanen uitsteken, en dan loopende op de uiterste punten der roeilappeu
zong hij, neen dan danste hij zijn lied, hij de volleerde Viking,
evengoed skald als kouing bij Gods genade, en vroolijk ais
een sterke. Een staaltje : hij was zendeling met 't zwaard
in de vuist, maar zjn Jarls wilden zich niet lat .en overreden
of dwingen hat Christendom aan to nemen . Hij roept ze
bijeen, en zegt, als zich gewonnen gevend : ,,ik wil 't heidendom wear invoeren maar in zijn hoogsten vorm en ga
dus wear menschenoffers brengen aan Thor en ditmaal geen
slaven of boosdoeners, maar van de baste, ja, mannen : ik
dacht, als ik dan eens begon met u to offeren !" waarop zij
betuigden, dat zij dan toch maar besboten hadden Christenen
to worden. En toen hij eindelijk door verraad in een
hinderlaag ward gebokt, vial hij abs een held . llij stond
op ,,De Groote Slang", hoog boven alien uit, zijn schild
verguld, zijn helm met goud ingelegd en een korte, roode
mantel over zijn wapenrusting . Onvermoeibaar, tot zonsondergang vocht hij ; bijna al zijn volgelingen zijn gedood,
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zijn roods mantel glanzen in de ondergaande zon" (Carlyle)
- en zoo zinkt hij rustig in de diepe wateren . Nog lang
bleef men op zijn terugkomst hopen ; hij is echter nooit
meer gezien, maar blijft ,,de wild-schoonste man, near
lichaam en ziel, waarvan men ooit in 't Noorden hoorde"
(Carlyle) .
Geen minder zeeheld was de tweeds Olaf, Haraidson,
de Heilige der Roomsche Kerk, wiens roem nog lang door
gansch Europe weerkionk, zoodat ook onze v on d e l spreekt :
„Tar sere van Gods Heli, Sint Olof, die zijn' troop
In 't Noorden had gebout, en wisp de ma,rtelkroon
Met recht wart toeghekeurt ."

En niet minder de derde Olaf, de kalme, die daarom
Kyrre heette, meer een rustige bouwheer dap. een wilds
veroveraar, die Bergen stichtte en zoo van de zee maakte
niet een veld waar roem, maar een akker waar rijke vruchten
vielen to oogsten .
De zee, altijd de zee, was de woning van die oude
Noormannen . Daar leefden en werkten ze, om na 's winters
wet to hebben uitgerust op hat land, met de lente weer
to gaan leven op zee . En nog! Buim twaalf procent van de
huidige bevolking ligt op zee. Maar, dat zal dap even een ruw
volkje zijn P Integendeel . Van ons Hollanders ligt tegenwoordig nog maar
n en twee fiends procent op zee, tienmaal minder dap bij de Noren. En was 't flu maar waar
dat we daarom tienmaal ernstiger waren, dap konden we
tenminste ons met onzen ernst en braafheid troosten over
onzen teruggang op zee . Maar degelijk en ernstig - ik
geloof niet dat er een yolk zoo van nature ernstig is als
tie Noren . Ze moeten ook wel ernstig worden in die
donkere, stills, prachtige fjordennatuur . Stark vial me dit
op toen we de T?lekkefjord in- en weer terug uitstoomden .
Zwijgend rijzen de bergen, waartegen Olaf Kyrre zich schijnt
to willen verpletteren, uit de doodsche zee, mysterieus van
diepe Bocklin-kleuren . Daar openen zich de bergen en dear
ligt Flekkefjord-zelf, kinderlijk-stil, groan en liefelijk, met

zijn huisjes en boot] es en weidekes, en daarachter de bergen,
al hooger stijgend . En hoorbaar is de stilte. Elk tikje
van den naar beneden ratelende ankerketting, maar ook
elk lachje van die j ongens en meisjes die in bun vletjes
ons als omfiadderen, wordt in deze scherpe, stille atmosfeer
gehoord . En hoe stil zal 't eerst ziju als wij weer weg zijn!
Zoo stil, dat een mensch wel moet gaan droomen en
schouwen, fantaseeren en dichten - j a en vooral zingen
Zeker, dikwijls heel droevig . Hoe zon 't ook anders P Er is
vaak iets van versteende tragedie en tranen in deze natuur .
Zie gindsche verre, blauwfluweelen bergen, bier dichterbij~
de veelkleurige rotsen, zwijgend starend in de zwarte, gladde
fjord, en dit alles in schaduw, en over dit alles bet ernstige
gevoel van de Bocklin-kleuren, tot uit den donkeren, gebroken hemel ineens licht neerweent, licht neerschreit over
dit ontzagwekkende . Dan verstaan we den ,,Schauder" voor
bet levee, dien zekeren angst voor bet levee, dat on s neen
niet uitlacht - dat woord is to hard in deze stille omgeving - maar voorbij ziet, heelemaal niet opmerkt ; dan
zien we dat de tragedie des levees niet hierin bestaat dat
verstandige menschen dikwijls, door zoo dom to doen, zich
't eigen ongeluk op den hals halen - zooals bet dan beet,
maar dit : dat er in zoo menig menschenleven heelemaal
nets gebeurt, dat daarin elke bloesem verschrompelt en
elke poging tot heldhaftigheid belachelijk wordt, dat er
zoo menig menschenleven sterft zonder geleefd to hebben .
Het scheen mij dan ook zoo natuurlijk dat de vertroostende
zijde van de religie bier de meuschen 't aantrekkelijke er
van moest ziju, natuurlijk ook dat zij zich thuis voelden in
bet Luthersche leertype, waar de troost naast de poezie
zoo 'n groote plaats inneemt . En ook, dat zij er zich in
thuis bleven voelen. Want bijna bet geheele yolk hield
zich aan de ene Luthersche kerk . In Stavanger toch
vond ik nog geen Roomsche kerk ; de domproost vertelde
me dat er maar zeer weinigen waxen . De ketterij, als
't Mormonisme, is ook meest geImporteerd, terwijl de Hangianer - de nationale secte o . a . door Al e x an d e r
K i ella n d zoo uitstekend in zijn Skipper Worse geteekend -
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ernstig, de Noren schijnen 't mij meer van nature to zijn
din wij . Wij ziju het ook, maar niet vanzelf ; ear omdat
we 't moeten zijn . Onze bodem, dien we steeds hebben to
veroveren op hat water, onze welvaart, die we dour moeten
koopen voor veal arbeid, onze volkstaak : de dierbare vrijheid
fier to bewaren en als een eigen mogendheid hat hoofd hoog
to dragen en onzer eigen historie niet onwaardig to worden dit alles eischt zooveel ; moeten wij wel niet ernstig zijn, geheel
en alleen ernst P En als antwoord op die vraag zag ik den ouden
Jood naast me stain, en ik zag ons volkje met zijn grout verleden zoo alleen tussehen de natien stain, als daze oude man
met zijn grijze traditie alleen stood tusschen ons alien . 1k vroeg
hem of 't hem veal kostte zijn gewoonten op refs to volgen,
en zijn bruins oogen grout opslaande, knikte hij : ,,Das ist
sine grosse Sache drei Tage and drei Nachte auf einem
Dampschilf! Aber Muss ist em
grosser Herr", en daarna,
als zichzelf airs zijn Ievenswijsheid herinnerend : ,,Besser
Vorsicht als Nachsicht !" en met die woorden schoof hij
gelaten verder. En hem naoogende dacht ik : is dat nu
niet edit Bollandsch : Muss ist em grosser Herr, en : besser
Vorsicht als Nachsicht !P Zeker, wij zijn ook ernstig ; wij mogen,
durven, zullen niet anders . 't Is nu eenmaal onze task, onze
mooie task zeker, maar toch een task . De Noren echter
zijn geboren-ernstig . wit ons een tweeds natuur kan worden,
schijnt hen van nature eigen . Met dat ze opgroeien under
die ontzaggelijke rotsen, aan die donkere fjorden en diepe
zeeen groeit de ernst in hen op . En daarom is voor hen
spel en kleur en dins en feast ook zoo natuurlijk . Even
natuurlijk als daze ernstige natuur zoo vroolijk kin lichen .
die, nu de wolken zijn weggetrokken en de zonnige rotsen
zoo kleurrijk zich spiegelen in hat lachende, groene water, en
de verre, licit-blauw-fluweelen bergen zoo zacht bedonsd
zijn met witte wolkjes, en op de groene weidekes tusschen
de neergestippelde roods en witte huisjes kleurig gekleede
rnenschjes zich bewegen - is dit nu niet een en al vroolijkheid, die duet huppelen en zingers P Musters, die menschen
nit daze stralende natuur in den heerlijken, frisschen zomer
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geen armen vol sprookjes en lied] es oogsten, die ze in de
warms winterkeuken elkaar zullen voorzingen en voordansen P
Is het niet natuurlijk dat deze Noren ook geboren-vroolijk
zijn, evenals hat vanzelf spreekt dat ons de vroolijkheid niet
natuurlijk afgaat, dear toch steeds ,,der grosse Herr Muss"
zoo op ons neerziet . En als wij hem eens niet willen zien, slaan
wij den niet uit den band, en eten we ons niet onmiddellijk
een overladen maag aan die gestolen vroolijkheid, zoodat we
zuchten : ,,Wij Hollanders zijn mooie menschen, behalve als
we volksfeesten vieren "a En ken 't ook bijna anders : we zijn
zoo klein voor onze groote teak, en de jas, die we moeten
en net sere zullen dragen, is zoo wijd dat de jaren voor
spel en daps voorbij zijn, als we er ingegroeid zijn P Het
is nu eenmaal zoo : een good hollandsch levee . i s hat wijdste,
diepste en hoogste dat ik ken, maar omdat hat zoo mooi
is, is hat zoo moeilijk en heeft hat altijd iets van een
pijnlijk-ernstigen, van een calvinistischen trek . Gemakkelijker
hebben hat de Noren ; in hue veilige onaantastbaarheid
bereiken zij de ear zich zelf to zijn lichter den wij, en verbinden zich hun nationals vroolijkheid en nationals ernst
spoediger in een luthersehe gemoedelijkheid . En omdat dit
hue zoo gemakkelijk is gemaakt, hebben zij dit ook niet
oppervlakkig, maar diep, wortelecht, frisch en wear . En
daardoor was hue literatuur ons zulk een openbaring . Neem
by. B j or n s on' s Synrtove Solbakken . Be mooie Synnove
woont op een boerderij die op hat zuiden ligt, hat eerst
en hat laatst de zon krijgt, en daarom heat Solbakken . .fan
de andere, de schaduwzijde van het dal ligt in de donkere
dennen de boerderij Granliden, en dear woont de sterke
T ho r b j 0 r n . Near volksgeloof kon de eigenaar van G r a n liden, die van wader op zoon Saemund of Thorbj Orn
heette, nooit op geluk rekenen als zijn naam T h o r bj Or n
was . walk een natuurlijk gegeven : aan de gene zijde enkel
zon en blijdschap, aan de andere schaduw en dreiging . En dwars
door deze natuurlijke tegenstelling, die om verzoening vraagt,
een ethische . Be ouders nl . van Sy nu 0 v e zijn H an g i an e r en leeren Sy n nO v e wel in den bjbel lezen maar
niet dansen ; T h o r bj o r n daarentegen is een wilds knaap
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kunnen vereenigen wet zoo viak bij elkaar ligt en zoo ver
uit elkaar loopt? En Bj or n s on' s natuurlijk ,,ja" gaf ons die
zeldzaam frische en echte volksvertelling Synove Solbakken.
Ondertussehen
dat was toch gees fort, daar
girds halverwege died rotsberg P Noorwegen is toch to
wijs zich to gaan verdedigen, en wie zon bet kunnen
veroveren, om diet to spreken van behouden P En toch al is bet den aileen om to toonen dat men her oak weet
hoe 't hoort - bet heeft zoo jets van een fort, en we
zullen dus wel dicht bij Bergen zijn . En zie, de Olaf
Kyrre is zoo stil als nog nooit - en toch in zekere spanning .
Men voelt de zenuwachtigheid, waarin ieder zich haast
straks 't eerst klaar to zijn de boot to verlaten . Werkelijk,
daar draaien we de baai in en gaan de stad tegemoet voor
een negen eeuwen door Olaf Kyrre gesticht . Hoe wonderbaar
is Bergen! 1Troolijk vooruitspringend in de stifle zeekom,
die omgeven is door de hooge bergen van enkel statigheid
en zachte majesteit . De Iluweelen, diep-donkerblauwe
koningsmantel dezer bergen is rijkelijk besterd met ontelbare,
witte villa's - bet is alsof Tin t o r e t to hier zijn kleuren
vond . Het teere licht dat order de regenwolken door over
de topper, der bergen deze zee zoo mysterieus verlicht,
dat is 't verloren licht van R e m brand t . Wat is de
Firth of Forth, en wet is Edinburg bij dit binnenvaren in
Bergen P Zag ik wel ooit lets, zal 1k nog ooit jets zien als
dit P Hoe stil ook om me - en toch gevoel 'k dat alien
evenals ik stil zijn van genot . En even omziende, werkelijk
daar stead ze, mijn medereizigers van de Olaf Kyrre . De
tooneelist, met mij aan de tweede kiasse trouw gebleven,
toed de conducteur ons in Stavanger was komen vertellen, dat
er flu hutten eerste klasse, waarop onze rondreisbiljetten recht
gaven, open waren, knikte me even toe, en zei : ,,Grossartig"
met dezelfde ,,Begeisterung," waarmee bij na zijn zeeziekte van
bet eerste glas bier had gezegd : ,,Der (!) Bier ist grossartig"!
Ook de Boeren maakten geed grapjes, maar keken zoo ernstig
alsof ze den Tafelberg achter de Kaapstad zagen oprijzen .
Alleen de oude Jood was wet levendiger, terwijl de Appetit-

lose blijkbaar reeds genoot van de beroemde Berg ensche
visch . Nog een enkel woord vial er, maar anders ward 't
al stiller, hoe verder we de kom invoeren, dit kalme zee
viak met de vale vischseheepjes, Noorlandjachten, en ook
driemasters en groote booten, die toch zoo nietig zijn tegen
de majesteit dier bergen . Om ons de met witte villa's
bestippelde bergen, donkergroen van den, altijd voor 't
Noorden, bijna tropisehen plantengroei . 't Is mild en welig
in de lucht, en wolkjes van witte wasemen dwalen op de
groene bergen . Reeft hat geregend of gaat hat rag enen?
Waarlijk, ik geloof alle beide. Dat hoort er zoo bij ; Bergen
is nu eenmaai de regenstad . En tegelijk een onbedekte
broeikas in hat Noorden. Vandaar dat frisch-weelderige
van daze trotsche bergnatuur, en dat hollandsch-atmosfeerige
van daze zondoorstraalde regenluchten die een geheimzinnige
aantrekkelijkheid geven aan hat eenige, e nige Bergen .

(Word i vervolyd).
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Het vraagstuk, dat 1k her ter hand neem, staat
aan den eenen karat in de nauwste betrekking tot de
geneeskunde, aan den anderen karat in die mate in
verband met ons gemoedsleven, dat velen, bijna uitsluitend
zich latende leiden door dit laatste, zich bevoegd achten
in deze quaestie een oordeel to vellen . 1k bedoel het
vraagstuk der vi vi s e c tie, een zaak, die een goede
dertig j aren lang de gem oederen in beweging bracht en
verdeeld hield, een vraagstuk van zoo groote samengesteldheid, dat in de mij daarvoor toegemeten ruimte
niet anders dan enkele hoofdpunten ter sprake kunnen
gebracht worden . Behalve dit zijn er, zooals gaandeweg
duidelijker zal worden - aithans indien de lezer deze
quaestie voor zich nog niet tot een voorwerp van meer
gezette overwegingen gemaakt heeft - talrijke bezwaren
aan de bespreking van dit onderwerp verbonden . Deze
bezwaren zjjn in hoofdzaak hierin gelegen, dat men genoodzaakt is bij het vormen van een oordeel in deze materie
to werken met gegevens, welker waarde gedeeltelijk slechts
door een altijd nog ruwe schatting gekend wordt . Juist
daarom misschien zijn we hier op het terrein der zoogenaamde
,,besliste overtuigingen", een artikel, vroeger zeer hoog
geschat, maar tegenwoordig wegens het hand over hand
toenemen van het aantal der wereidhervormers in waarde
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inij weinig gepast voorkomt om her in strijdvaardigen vorm
eigen inzicht to verdedigen, ook al was dat standpunt beter
gekozen en meer van alle kanten gesteund, dan ik het mijne
weet. Ret is veeleer mijn bedoelen, de gewichtigste der
hierbij in aanmerking komende overwegingen en de daaraan
ten grondslag liggende feiten in formule to brengen. 1k
zal enkele daarvan wat grondiger aan ontleding moeten
onderwerpen . Paarbij zal allicht de waarheid blijken van
liii d e b rand' s woord, dat elke analyse sehadelijk is aan
de poesie . Ret is bekend, dat de ontwikkeiing van de natuurwetensehappen een groote vlucht genomen heeft gedurende
den bloeitijd van de Moorsehe beschaving in Spanje . Naar
het oordeel van een der meest bevoegden, nameiijk van
Alexander von Humboldt, is de oorzaak van dit verschijusel hoofdzakelijk gelegen in het feit, dat de Arabieren
liet eerst stelselmatig gebruik hebben gemaakt van twee
huipmiddelen, die nu algemeen van onschatbare waarde
geacht worden, namelijk van het m e t e n en van de p r o e
n e m i n g . Mj dunkt, iemand zal dit voor een zeer eenvoudige opmerking kunnen houden, en toch zoude het
kunnen gebeuren, dat hem de beteekenis er van niet ten
voile bewust was en dat de bedoelde uitspraak mm of meer
een holle klank voor hem is gebleven . Mij was het bedoelde
gezegde reeds bekend, vddr en alr ik de draagkraeht van
die uitspraak in die mate doorzien heb, ais ik meen dat
nu het geval is, en reeds daarom alleen eerbied gevoel voor
den man, wiens scherpe blik het karakteristieke en oorzakeiijke van dat felt opmerkte . Meters en proefnemen zijn de
twee begrippen, die, voor een groot deel samenvallend en innig
verbonden, tevens de liechtste grondslagen zijn, waarop ook het
trotsche gebouw der moderne natuurwetenschap rust . Meten
en proefnemen, zij hebben zich ook de krachtigste hulpmiddelen betoond bij het ontdekken en ontleden van de verschijnselen in de levende natuur, om de kennis ook op dat
gebied nit to breiden en de deugdelijkheid van die kennis
to verhoogen . Nog meer : van zuiver beschrijvend is deze
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worden . De proefnemingen, genomen om de verschijnselen
van hat levende, met name van hat dierlijke organisms to
doorgronden, in hat bijzonder met vooropstelling van hat doel
om den mensch to bestudeeren, zouden, hoewel op zich
zeif belangrijk genoeg, moeilijk een zoo hooge vlucht
hebben kunnen nemen, als er geen invloeden van praktischen aard geweest waren, die daze ongewone ontwikkeling in de hand hadden gewerkt . Die praktische invloeden
gingen in dit geval van de geneeskunde uit . De arts
komt altijd weer, dag aan dag, voor zoo ernstig lead
to staan, dat dit lead eer geschikt schijnt om hem to
verlammen dan een krachtige prikkel om wegen to vinden,
ten einde zijn machteloosheid to verminderen . Maar diet
alleen komt de arts voor lead to staan, a1tjd weer step
hem de zieke mensch ook voor raadselen, zoo samengesteld,
dat de oplossing daarvan aan hat ziekbed alleen meestal
to vergeefs door hem beproefd wordt . ilet begeeren, dat
lead met eenige meerdere kans op welsiagen to gemoet to
treden, de wensch, die raadselen aithans gedeeltelijk to ontwarren, kunnen zjn redelijk denkend verstand niet anders'
doen verwachten, dan dat de zorgvuldige observatie aau
hat ziekbed gesteund most worden door een even nauwkeurige waarneming van de veranderingen in hat doode
lichaam . Zeker, in dat doode 1icham hebben we slechts
to waken met een slagveld, waar de strijd met den ondergang van hat leven geeindigd is . Slechts met de stoffelijke
veranderingen, walks met dien strijd gepaard gingen, in
hat allergunstigste geval in den vorm, waarin zij waren,
then de dood optrad . Maar toch is dat slagveld rijk aan
gegevens, zoodat wij dikwijls de hoofdmomenten van den strijd
weer voor onzen geest kunnen to voorschijn roepen . Maar
al wordt dit middel, vooral sedert ruim een eeuw, op
zeer uitgebreide schaal toegepast, er blijven hier noodzakelijk
z56 veal onverklaarde feiten bestaan, dat ook nu de resultaten, verkregen door proefnemingen op levende dieren,
onmisbaar zijn to achten, een methods, die, sedert de dagen
van den beroemden lijfarts van Mar cu s Au r e l i u s,

Cl an di u s G a 1 en u s, in de geneeskunde is toegepast . Maar
eerst zeventien eeuwen later zijn deze proeven op zoo uitgebreide schaal begonnen genomen to worden en warden deze in
verband met de ontwikkeling der overige deelen der natuurwetensehap zoo eindeloos afgewisseld, dat in onze dagen
van openbaarheid de zaak een punt voor publieke inmenging ward . De pens bracht alle bijzonderheden daarvan
onder ieders oog en hat den dieren a.angedane lead, hoewel
zeer dikwijls onjuist beoordeeld, sprak zoo mid, dat een
uitgebreide beweging tegen deze proefnemingen ontstond .
Een uiterst onverkwikkelijk schouwspel vertoont zich nu
aan ons oog, een beeld van strijd, waarvan wij, zoo wij nit
beide lagers de besten als vertegenwoordigers kiezen, kunnen
zeggen, dat het een tramp is tussehen idealisten, j a van
idealisten, wier motieven tot zekere hoogte dezelfde zijn .
Juist deze gedeeltelijke overeenstemming maakt dezen strijd
pijnljk maar tevens meer verklaarbaar, want elke tramp
vordert een zekeren graad van gelijkheid .
Bier zien wij aan den enen kant hoog gehouden de
vaan der liefde, niet afleen van menschenliefde, maar voor
een belangrijk deal liefde tot hat dier, speciaal tot dat dier,
waaraan handelingen eigen zijn, die, namen wij ze bij den
menseh - wear, waren ze her volbewust en door goede
motieven gedragen, als deugden zouden gelden . ian die
zelfde zijde ziet men een bescheidener vaantje dat spreekt
voor de belangen der wetenschap . Men wil - zoo heat
hat -- die wetenschap terugbrengen van de dwalingen hears
weegs, waarheen zij gezegd wordt afgedreven to ziju door
den verderfelij ken invloed der vivisectie . Dat is de strijdkracht der beweging tegen de vivisectie .
ian den anderen kant staan de belangen van hat menschengeslacht op den voorgrond en hat belang eener vrije
wetenschap . Wel verre van de beschuldiging van geringe
liefde voor hat dier zich to later welgevallen, meant men
deze neiging to moeten beperken, wear hat er op aau komt
zulke hooge belangen to dienen . Men beschouwt hat daarbij
als een plicht, om hat lead, dat hat dier aangedaau wordt,
door alle binnen ons bereik liggende middelen to bestrijden .
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en ongenade aan den menseh overgeleverde dier, de ander
meant zijn oog verder to moeten rich ten en eiseht daarvoor, waar noodig, ook hat dier ; waar hat kan zonder,
waar hat moat met smart. En dit teneinde de wetensehap
to kunnen dienen, die de levensverriehtingen in normale
en abnormale omstandigheden leert kennen, overtuigd als
men is, dat daze kennis zoowel om haarszelfs wil hoog to
aehten is, als dat zij een der hat meest uitzieht biedende
pogingen mag beaten, om hat menschelijk lead to verlichten, voor zooverre dit van ziekte afhankelijk is . Terwiji nu
omtrent hat laatste punt, - gesteld de voorstanders der
viviseetie hadden gelijk met bun bewaring, dat reeds nu hat
dierexperiment glansrijk ziju onontbeerlijkheid in dit opzicht
bewezen heeft - minder verschil van gevoelen zal bestaan,
zoo kan ten opziehte van hat eerste punt - de waardeering
voor een bepaalden tak van wetensehap - groot onderscheid van meaning heersehen . Ook daze wil ,,liebgewonnen" worden, en, als bij den menseh, is daartoe de kennismaking hat eenige middel .
Destrijd,waop betghadn,isberdaout-,
sierd, door vormen to kiezen, die een waste en bezadigde overtuiging allermeest ontberen kan, door verdaehtmakingen, door
bet gebrek aan ernstig pogen om een moeilijk vraagstuk door
samenwerking van wie dit nit een versehillend standpunt
bezien, tot zoo bevredigend mogelijke oplossing to brengen .
Dit is voor mij niet de miust dringende reden, om - in direkten worm - mij zooveel mogelijk daarbuiten to houden . Dit
zal misschien teleurstelling bij sommigen wekken . 1k vermoed dit van de jongeren, die voor alles willen beslistheid,
warmte van overtuiging vaak meer waardeeren dap eeu
poging om grondsiagen to leggen, waarop zich hoog steps
bet bescheiden gebouw last optrekken van een moeilijk
verkregen en grootdeels nog on zeker inzieht . 1k verwaeht
daarentegen de goedkeuring van de ouderen, die de moeilijkheid van dergelijke dingen erkennen . Zij zullen mij misschien instemming sehenken, waar ik ga beproeven de hoofdmotieven to schilderen, waarmede ieder heeft rekeniug to
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houden, die trachten wil zich hierin een oordeel to vormen .
Het is dus - dit zij nog eens duidelijk uitgesproken - ver
van mij om dien strijd to willen aanwakkeren, veeleer wil ik
ecu poging wagers om, waar het kan, aan dien strijd hare
scherpte to oniinemen en, waar het kan, zoo mogeljk tussehen
de partijen een brug to leggen . 1k wil daarbij niet angstvaliig
verbergen, wat ik voor joist hood, maar dit zal tot zekere
hoogte bijzaak blijven . Om het voorgestelde doel to bereikeu
is het voor alles noodig scherpe onderscheidingen to makers .
In de eerste plaats dan most deze vraag gesteld worden
hoe masters wij het begrip ,,vivisectie" omschrijven P Wij
mogen hierbij maar voor een zeer klein dccl rekening
houden met de letterlijke beteekenis van het woord .
Integendeel, het is noodzakelijk, die omschrijving zoo in
to riehten, dat wij vooral de historische ontwikkeling
van het begrip in het oog houden . vender is voor een
juiste omschrijving het verzet eg n de toepas ing dci' vi -e
sectie van beteekenis. Toch is het noodig een oogenblilt
bij deze letterlijke beteekenis van het woord stil to staan,
omdat het vasthouden hieraan ecu oorzaak is geweest van
misverstand, j uist dat, wat ik mij voorgenomen heb to
bestrijden . Ret is onnoodig op to merken, dat zoo iets .
alleen bij hen kon voorkomen, die slechts zeer oppervlakkig in het vraagstuk waren ingewijd . Toch heeft men
niet zelden, afgaande op deze letterlijke beteekenis, zich
voorgesteld, dat de vivisectie ecu snort ontleding van he
levende dier zoude zijn, onge veer in den geest, zooals de
toekomstige medicos deelen van het doode menschelijke
iichaam door geduldigen en voorzichtigen arbeid ontleedt .
Evenals deze spieren en zenuwen en bloedvaten van elkander
scheidt om to kunnen overzien, hoe nit dat alles ons
lichaam is opgebouwd, zoo dacht men zich wel, dat men
bij de vivisectie het levende dier bewerkte . Wie maar
eenigermate op de hoogte is, west, dat dit geenszins het
geval is. Nemen wij hiertegenover als grondslag voor onze
bespreking deze definitie aan : vivisectie is het onderwerpen
van een dier aan ecu of andere bewerking, waaromtrent
men west, dat zij ecu nadeelig en, meestal pijulijken iuvloed
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op bet dier oefent . Daarbij is bet editor een eiseh, dat
deze bewerking verricht wordt door eon geleerde, die tevens
bekwaam operateur is, hetzj door hem zeif, hetzij onder zijn
biding zoodanig, dat aan alle eischen der techniek en, zooveel
mogelijk, aan die der humaniteit voldaan wordt . Hot laatste
zo o v e e l moge1jk, dat wilhier zeggen : de handeling blijft
zoodanig, dat toch de uit de vraagstelling noodzakelijk voortvboeiende vrijheid van handeben niet aangetast wordt . Eindolijk
is hot, zal die bewerking den naam van vivisectie verdienen,
een noodzakelijke voorwaarde, dat zij ten doel heeft, hetzij de
wetenschap to vermoerderen, hotzj oeno of andere barer
praktische toepassingen van gewicht mogelijk to makers,
hetzij eindelijk hear onder hare toekomstige beoefenaren to
verspreiden .
Doze omschrijving omvat, mm
of moor volkomen, do
verschilbendo doebeinden en omstandigheden, waaronder do
vivisectie praktisch pleats vindt . Hot is voor do beoordeeling van doze noodzakelijk do genoemde verschillende
omstandigheden scherp uit elkandor to houden, omdat ook
in hot vorzot tegen hear vorschlllonde graders denkbaar zijn
en feitolijk voorkomon. Mon kan sommigo toopassingen
zonder voorbehoud goodkeuren, torwj1 men tegenover andore
mm
of moor ernstigo bozwaren heeft, abthans omtront hot
nut daarvan twijfel koestert . Do eerste categoric, die hot
zekerst door onze bepaling omspannen wordt, omvat do vivisectios vorricht door oorspronkolijko, wotonschappelijke ondorzookors van gevestigden naam en positie . Do resultaten
daarvan, do methode, waarmede gowerkt is, do behandolingen, die do dioron hebben ondorgaan, wordon in don
rogol nauwkeurig to book gestold in tijdschriften of bookers,
die voor ioder toegankolijk zijn . Van. geheimzinnigheid is bier
goon sprako . Hoogstons kunnon dergelijke artikobon in do pen
blijvon, als door eon of andoro omstandighoid hot onderzoek
niet ten erode is gebracht . Wij hebben bier met eon catogone to doers, waartegon ik moon, dat binnen do gronzen
mijnor bopabing, in hot algemeon hot minst bezwaar kan
gomaakt wordon . 1k goboof ook niot, dat dit to oonigor tijd
consequent mogelijk zoudo zijn. Gebourdo iets dorgolljks zoor
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in Nederland, ieder gevoelde, dat daarmede
niets bereikt zoude worden . Maar gesteld, men kon in grooter
kring iets dergelijks tot stand brengen, dan is de handhaving op den langen duur niet denkbaar . Zeker, men kan een
kennis van voorshands theoretisehe waarde tijdelijk ontberen,
maar waar deze zich op ears zoo belangrijk practisch gebied
beweegt, is dit moeielijk aan to nemen . Want wie meant,
dat in onzen tijd de meeste vivisecties hun oorsprong danken
aan theoretisehe twistvragen, dwaalt . Ten erode hieromtrent
een j uisten indruk to krijgen, met men letters op een fait
dat hier om nog een audere radon vermelding verdient . Pit
fait is hat volgende . Toen de beweging tegen de vivisectie zich
begon to ontwikkelen, richtte zij zich - en ik mean dat dit
in boofdzaak tegenwoordig nog geldt - bijna uitsluitend
tegen de physiologie, dat is de wetenschap, die do verrichtingen
van do versehillende deelen van ons gezond Iichaam onderzoekt. Tegenwoordig wordt deze wijze van onderzoeken bijna
in alle takken der geneeskunde toegepast . Als eigenaardige

toelichting daarvan herinner ik aan een der j ongsto maatregelen tegen de vivisectie in Weenen genomen, waar, met
die fijnheid van vormen, welke ook hot Oostenrijksche
Parlement siert, de proefkonijntjes van overheidswege
werden weggenomen uit de laboratoria, niet van de phyTit hat fait,
siologen, maar van . . . . de verloskundige.n. .
dat aan do toepassing der vivisectie in a 11 e takken der
goneeskunde behoefte gevoeld wordt, laat zich afteiden, dat
deze onmogolijk van zoo geringe waarde kan zijn, als sommige
harer bestrijders hat voorstellen .
Hit onze bepaling volgt, dat, wil er van vivisoctie sprake
zijn, hat dier een nadeeligen, met name een pijnlijken invloed
ondervindt. Ware deze pijn bij de proeven steeds uitgesloten
geweest, een beweging tegen de vivisectie zoude zich nooit
ontwikkeld hebben . Om nu tot een billijk oordeel in doze zaak
to komon, moot men in do eerste plants bedenken, dat men,
waar hot betreft do aanwending van pijnstillende middelen,
stork vooruitgegaan is . Men moat niet vergeten, dat in do
eerste heift der negentiende eeuw chloroform en nether
nog onbekend waren, torwiji hat chloralhydraat, eon ander
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de Iaatste jaren eerst zijn de hupmidde1en, die ons in staat
stellen ook plaatselijk gevoelloosheid op to wekken, d .w .z .
waarbj op een bepaalde plaats hot pijDgevoel opgeheveu
is, terwj1 hot bewustzijn geheel ongestoord blijft . Nu
hebben tegenstanders der vivisectie wel gezegd, dat doze
toepassing vaak to wenschen overliet . Intusschen, geheel
afgezien van hot vertrouwen, dat men in de hieromtrent
afgelegde veriflaringen stellen moot, moot men in dit verbaud nog drie dingen bedenken . In de eerste plaats
wordt bij hot gebruik van een ,,anaestheticum" de gemoedsvrede van den operateur minder verstoord . Onkunde
op dit gebied heeft hot wel eons zoo voorgesteld, dat
gaandeweg hot gemoed van de geleerden, die zich met hot
verrichten van vivisectie bezighouden, voor medeiijden
minder gevoelig zoude worden . 1k moot hier tegen een
woorci van zeer ernstig bezwaar doers hooren . Miju ervaring, in
betrekkel4jk ruimen kring opgedaan, rechtvaardigt zulk een
uitspraak geenszins . In de tweede plaats moot men niet vergeten, dat de operateur bij hot aanwenden van een pijnstilleud
middel veel rustiger arbeidt . Eindelijk vervalt hij het opereeren
op dieren grootendeels bet bezwaar, dat door een mogelijke
ondoelmatige aauwending van een pijnstillend middel de
dood van hot dier veroorzaakt wordt . Dit zoude voorzeker
voor een dier een uiterst zachte wijze van sterven zijn . In
dit verband wil ik met een voorbeeld toelichten, hoe men gemakkelijk door den schijn bedrogen wordt . In een mij bekende
instelling - ik spreek van Duitsche laboratoria - was

hot gewoonte, dat bij hot bedwelmen van honden hot dier
door den amanuensis met de handers vastgehonden word,
terwiji in een ander laboratorium hot dier stevig bevestigd
word, waarbij trouwens gezorgd wend, dat hot hierdoor
goon pijn leed. Dc eerste wijze van handolen schijnt
humaner, maar toch is dit do laatste omdat dan hot dier
zich niet aan den stroom van den aetherdamp kan outtrekken en dus hot onaangename voorstadium der bedwelming zoo kort mogelijk gemaakt wordt . Hot oordeel over
den indruk, dien pijnverwekkende oorzaken op dieren hebben,
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blijft men in het onzekere over de kracht van den indruk .
Het is toch bijv. een dagelijksche ervaring, dat een hoed,

na een hevige pijn van voorbijgaandell aard geleden to
hebben, bijna dadelijk wear tot zijn gewone verrichtingen
terugkeert . Bij den mensch zoude een even sterke inwerking ongetwijfeld een langere nawerking hebben . warder
moet men bedenken, dat wij over den aard van den indruk,
dien een pijn verwekkende oorzaak bij dieren heeft, toch in
hat geheel Been juiste voorstelling kunnen hebben . Wij mogen
niet vergeten, dat bj hat lead door pijn ons aangedaan on s
geestelijk levee een groote rol speelt . Dan moeten wij
in rekening brengen, dat daze geestelijke factor bij bet
afdalen in de dierenreeks gaandeweg belangrijk afneemt .
Ook moeten wij bedenken, dat wij uit wat wij pijnuitingen noemen, aithans bij de lagere dieren, niet mogen
besluiten tot hat bestaan van een met die uitingen overeenstemmende bewuste p$jn . Het is toch een bekend felt,
dat een kikvorsch zonder een spoor van hersenen, zich
onder indrukken van pijn geheel op de zelfde wijze gedraagt
als een kikvorsch, wiens hersenen ougeschonden zijn . Hat
is trouwens niet onaannemelijk, dat de dieren, die in hat wild
levered voortdurend aan de grootste gevaren zijn blootgesteld,
een afstomping voor de nawerking van gevaarlijke en pijnlijke
iudrukken bezitten . Hetzelfde geldt zeker wel grootendeels
nog voor hunne tamme verwanten. Mocht 1k mij huiselijk
uitdrukken, ik zoude zeggen : anders zouden de dieren eenvoudig geen levee hebben . Een punt van groot gewicht
bij de onderhavige vraag is hat felt, dat de verschillende
deelen van ons lichaam voor pijn zeer verschillend gevoelig
zijn . 1k kan hierop onmogelijk in bijzonderheden ingaan,
daar dit veal mean bjzondere kennis vordert, dare ik bij de
meeste lezers onderstellen mag . Intusschen acht 1k hat
noodzakelijk, dat ieder, die zich op dit punt een gevestigde
meaning wil vormen, zich in bijzonderheden daaromtrent
op de hoogte stelle. Elke ervaren chirurg zoude hierover
mededeelingen kunnen doen, die met de gewone voorstellingen zeer in strijd zijn . Laat ik alleen opmerken dat de
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de hersenen, in gezonden toestand, voor pijn nagenoeg
ongevoelig zijn .
Wij zouden de pjn - en deze is toch in bet vivisectievraagstuk een hoofdzaak - zeer onvofledig besproken
hebben, indien wij niet bet lot van bet dier nag ingen,
nadat de operatie gebeurd is . De twee hierbij bet meest
veelvuldig voorkomende gevallen zijn de volgende . Primo
deze, dat het dier na de operatie gedood wordt, nog
in de bedwelming zijude . Dit zal in den regal bij meer
ingrijpende operaties bet geval zijn . De tweeds, meest
voorkomende gebeurlijkheid, is deze, dat de wond geheel
volgens de rag elen der kunst behandeld wordt, geneest en
nu de storingen worden nagegaan, die het gevoig der operatie
zijn. Deze blijvende, althans voor eenigen tijd blijvende
storingen, kunnen in zeer verschullen den grand hinderlijk
zijn . Sours zijn zij bet in uiterst geringe mate . Van dit
laatste wil ik een voorbeeld mededeelen . net zal velen
bekend zijn, dat de bewegingen in arm en been van gene
zijde, gedeeltelijk beheerscht, bestuurd worden door de
buitenste laag, aan de tag engestelde zijde der hersenen gelegen . 1k herinner me nu onlangs wear ecu bond g ezien. t o
hebben, waarbij aan de rechterzijde een deal van die buitenste laag der hersenen was weggenomen . net dier was geheel
genezen en vroolijk, bewoog zich blijkbaar geheel ongestoord .
Deze bewegingen waren dan ook geheel normaal, zoolang
de ledematen van beide kanten tot e6ne beweging samenwerkten bijv . tot loopen of springen . Dc storing trad
echter dadelijk to voorschijn, zoodra bet dier in de noodzakelijkheid kwam de linkerzijde alleen to gebruiken . Meld
men bet dier dus z66 dat de gezonde rechterzijde op tafel
steunde, dan kon bet dier n jet 66k de linkerledematen
op tafel to brengen . E[ield men bet dier echter zoo, dat
alleen de zieke linkerheift op tafel steunde, dan bracht bet
dier onmiddellijk 66k de rechterledematen daarop . net
kon dus rechts wat verrichten, wat links onmogelijk was .
Men zoude bet bovenstaande ecu belankwekkende, maar
vrijwel nuttelooze proef kunnen achten ; aithans hij, die
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gerechtvaardigd aclit. Wie echter der zake kundig is, weet,
dat dergelijke proeven het uitgangspunt geweest zijn niet
alleen voor een geheel nieuw en, near wij op goeden grond
aannemen, beter inzicht in bet grootste wonder der sehepping
- onze menschelijke hersenen, - maar dat zij ook voor
de herkenning en daardoor gedeeltelijk voor de genezing,
sours ook van bet zwaarste lijden van dat orgaan, den welt
gebaand hebben . Dergelijke dieren worden sours lang in
1k
laboratoria bewaard en dienen als onderwijsmiddel .
moet verkiaren, dat ik, hoewel persoonlijk voor dierlijk leed
zeer gevoelig en door bijna niets zoo hinderlijk aangedaan
wordend als door wreedheid, de dieren, al zijn zij eenigermate verminkt, zonder eenige onaangename gewaarwording
waarnemen ken .
Over eenige hiermede in verband staande punten moet
1k nog enkele opmerkingen maken, omdat een onjuiste
beoordeeling hiervan niet zeldzaam is . In de eerste pleats
molten wij nog denken aan de pijn na afloop der operatie .
Deze is, near de ervaringen bij inensehen opgedaan, in bet
algemeen zeer gering, to geringer naarmate de geopereerde
deelen meer vrij van wondziekten en naarmate zij meer
rustig gehouden worden, met andere woorden, al naarmate
de hoofdeisch voor de wondgenezing vervuld is, een
eisch, die door Li s t e r kort en krachtig is samengevat
in deze forinule : the wound will be let alone . Wear
men dit bij een dier verwezenlijkt, zal men bier to zekerder
geringe pijn molten verwachten, omdat de geopereerde
dieren gezond ziju en dus de neiging tot genezing meer
bevredigend .
Het tweede punt, dat ik her ter sprake wil brengen, zijn
die vivisecties, waarbij de dieren door verschillende smetstoffen kunstmatig ziek gemaakt worden . Ret is bekend,
dat men Tangs dien welt er near streeft een juister inzicht
in den aard en zooveel mogelijk in de behandeling der
infectieziekten to verkrijgen . Voor een deel is de eindelooze arbeid, genialiteit, en volharding hieraan besteed reeds
beloond geworden. Voor bet grootste deel leven wij nog
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dezen wag meer onder onze macht zullen komen . Voor
een deal komen de resultaten van den arbeid, ni . voor
zoover zij op infectieziekten bij hen zeif betrekking hebben,
den dieren wear ten goede . Onatrent hat hierbij door de dieren
geleden lead is met zekerheid niet veal to zeggen . I3.et
zal ongetwijfeld zeer verschillend ziju . Naar de ervaringen
bij nienschen to oordeelen, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de pijn bij daze dieren niet groot is. Bij infectieziekten treedt dikwijls pijn als verschijnsel niet op den
voorgrond . Daarnaast is hat bekend, dat sommige en wel
van de allerzwaarste besmettingen bij den mensch niet
alleen Been pijn, niet alleen geen gevoel van zwaar ziek
zijn maar bepaaldelijk een gevoel van welbehagen, van
zoogenaamde euphoria ten gevolge hebben . Men stelt zich
voor, dat de bacterien, die de bedoelde ziekten bijv. een
etterige ontsteking van hat buikvlies veroorzaken, zoodanige
stoffen voortbrengen, dat daze, in hat bloed opgenomen en
dan hun werking op de hersenen ontvouwend, een licht
bedwelmenden, als aangenaam waargenomen invloed oefenen . let is mogelijk, dat iets dergelijks den besmetten
dieren ten goede komt .
Ret clerde punt, waarvoor ik hier de aandacht vraag, is
de noodzakelijkheid om scherp to onderscheiden hat lead,
dat een dier werkelijk ondervindt, en den instinctieven
of keer, dien wij gevoelen bij hat waarnemen van toestanden,
waarbij wij pijn onderstellen, als wij er niet over doordenken . Denkt eens, hat was buiten alien twijfei, dat bij
de ritueeie Joodsche slachtwijze de pijn voor hat dier volstrekt
nul was, de aandoening, die ik bij bet zien van hare toepassing zoude ondervinden, zoude er nauwelijks geringer om zijn .
Mijn verstand kan zoo snel mijn instinct niet verbeteren . Op
den duur is een dergeiijke verbetering we 1 mogelijk, wanneer de verstandelijke overwegingen, weike zeggen, dat er
geen pijn geleden wordt, werkelijk afdoende zijn . Wat nu
bij hat zien van een dergelijk schouwspel geldt, moat ook
bij hat lezen van de beschrijving van een proefneming in
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men zijn instinctief gevoel met de verstandelijke gegevens
zoo harrnonisch mogelijk tot zekere onderkenning der waarheid combineeren .
1k heb de bespreking over de pijn beirekkelijk uitvoerig
gemaakt, omdat dit een hoofdzaak in de geheele visisectievraag is . Misschien heeft miju voorstelling van de zaak
bij sommigen den indruk gewekt, dat bet met die pijngeschiedenis eigenlijk zoo erg niet is . Hiertegen zij opgemerkt, dat dit geenszins mijn meeniug is. 1k heb alleen
zoo goed mogelijk de factoren willen aangeven, waarmede
men bij het schatten van die pijn rekening to houden heeft .
Er blijft nog genoeg over, om deze met leedgevoel to gedenken . Pat leedgevoel spreekt luide ook, j a bet meest
misschien in bet hart van den operateur, maar hij brengt
dit tot zwijgen en troost zich met de overweging, dat hij
zijn krachten aan bet geluk der menschheid offert . Ouvolledig, zondig en gebrekkig mensch als hij is, als zij, die
tegen de visisectie bun stem verheffen . De song. van leed,
die hij voor zijn doel op den koop moet medenemen, is
echter veel geringer, dan de som van leed, die b ijv. d e veeteelt vordert, of die het dier in elken dienst van den mensch
overal ondergaat . Op dit gebied kan voor dierenvrienden misschien meer bereikt worden, dan door de meest gelukkige bestrjjding der vivisectie . De vegetarier lacht bier misschien en .
vindt een grond to meer voor bet deugdelijke van ziju levenswijze en zijn levensbeschouwing . Intusschen moeten wij
vooraisnog rekening houden met een maatschappij, die volgens andere dan vegetarische beginselen leeft . En al ware
bet zoo geworden, dat heel de menschheid zich yam dierlijk
voedsel onthield, zoolang de menschheid hare positie als heerscheres op aarde wil bewaren, zoolang zij ,,heerschappij wil
hebben over de visschen der zee, en over bet gevogelte des
hemels en over bet vee en over al bet kruipend gedierte",
zoo lang zal zij ervaren, dat dit niet altijd met de zachte
hand kan gaan . Toen voor eenige j aren, ik meen in Thessalie, de geheele oogst door een muizenplaag met vernietiging bedreigd werd, grepen de inwoners met beide hander
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en hetwelk in het kunstmatig verspreiden van een uiterst
besmettelijke, doodelijke epidemie onder deze knaagdieren
bestond . Zoo we de som van leed, die door die zieke dieren
geleden is, konden berekenen, we kwamen niisschien tot een
hooger eindcijfer, dan dat op rekening der gel ee1e vivisectie
komt . Waar de mensch voor den strijd op leven en dood
door hongersnood geplaatst wordt, had hij geen tijd zijn
medelijden voor het dier to doen gelden, maar was dat
middel hem het liefst, niet wat het zachtste, maar wat het
meest afdoende was . Zoo zal het gaan, zoolang de mensch
ongeveer blijft, wie hij is . Wie illusies koestert, die buiten de
grenzen der mogelijkheid liggen, hem zal de tijd wijzer waken .
Men make uit het voorgaande niet op, dat, gesteld het
ware mij mogelijk, ik het verzet tegen de vivisectie
zoude willen doen verdwijnen. Een loyale oppositie kan
van nut zijn . Niet door een verweekelijkende algemeene
toejuiching maar eer door het overwinnen van weerstanden
zal de op haar steunende wetenschap zich ontwikkelen tot
iets, dat de harten en hoofden der eerlijke menschen niet
afstoot maar tot zich trekt . Patina sub pondere crescit .
Er zullen altijd strijders blijven, die niet bevredigd zijn .
Maar hier geldt toch ook : wee haar, zoo alle menschen
goed van haar spreken .
Een vraag moet hier nog gesteld worden in verband
met dikwijls aangeheven klachteu, ni . zija er dan geen grenzenP
G-een grenzen, waar prijzenswaardige dorst naar wetenschap
ontaardt in doellooze en dus laakbare nieuwsgierigheid P
Niet alle vermeerdering van kennis is een winst, zij kan
ook hinderlijke ballast zijn .Endezvragistoklemn-,
der, waar die kennis verkregen wordt ten koste van het
leed van het dier. 1k geloof, het bestaan van dergelijke
grenzen is niet to ontkennen, maar het schijnt mij ondoenlijk deze grens door een algemeene formule aan to geven .
Ook kan in het schijnbaar nuttelooze veel verborgen liggen .
Jam e s Wt, zijn eenvoudige proefnemingen aan zijn ketel
doende, U a lv an i, ziju schijnbaar doellooze proeven met
den kikvorschpoot verrichtend, hebben de grondsiagen van
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din gen zijn to zeldzaam ors alles tot basis van een
nieuwere toekomsf to verheffen . Men kan intusschen moeilijk
anders doen dan dit over to aten aau het inzicht, van wie
bewezen heeft een ernstig onderzoeker to zijn .
Tot nog toe heb ik uitsluitend hat oog gehad op hat
verrichten van vivisectie voor oorspronkelijke onderzoekingen
van geleerden van gevestigden seam en positie . Men heeft
geklaagd, o.a. dat deze proeven to dikwijls herhaald warden .
In verband met deze klacht kom ik tot een ander punt,
dat bij de vivisectie to pas komt en dat met deze onnoodig
geachte herhalingen in verband staat . ContrSle van elkander
in de wetenschap is nu eenmaal dringend noodig . Hoe algemeener hear beoefening wordt, hoe minder dus deze beoefening uitsluitend het werk is van ongewoon begaafden,
des to driugender wordt deze . Laat ik dit met een
voorbeeld nit eigen ervaring toelichten . Bij bestrijders
der vivisectie viudt men dikwijls sympathie uitgesproken
voor het onderzoek der ziekelijk verauderde organen, hetzij
na den dood, hetzij deze door middel van ease operatie verwijderd zijn geworden . Ziet dear mijn dagelijkschen arbeid
Bij dat onderzoek kan men echter spoedig op moei1jkheden
stuiten, die slechts door toepassing der vivisectie zijn op
to losses . Des to minder behoefte zal voorzeker daaraan
zijn, naarmate de methoden, waarmede men werkt, volkomener zijn . Aan de volmaking deter methoden wordt
veal gewerkt . Lees ik daaromtrent iets, dat mij belang
inboezemt, dan vraag ik aan den auteur een zijn nieuwe
methode toelichtend praeparaat . Dit is mij tot nu toe
altijd gezonden en ik heb hierbij ervaren, dat hat volstrekt
niet voldoende is op de beschrijvingen alleen of to gaan .
Men meant zoo spoedig zijn nil een valk to zijn . Eerst
door de direkte beschouwing der resultaten komt men tot
een goad oordeel . Ten einde hat nu mogelijk to makes,
dat de geleerden deze aanschouwing in zoo ruim mogelijken
kring kunnen doen, dienen - speciaal voor de vivisecti de internationale physiologische congresses . Hierdoor worden
ju.ist noodelooze herhalingen tegengegaan . Wear men dus
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de vrijheid van beweging op deze congresses vermindert,
en in Engeland moest dit krachtens de bestaande wetgeving
gebeuren, streeft men zijn dod voorbij . Men mug bovendien
verwacliten, dat een of andere ontdekker van een nieuw
wetensehappelijk fait, als de meest geoefende, de operatie
hat handigst en clus hat meest verschoonend voor hat flier
zal does.. Dat is de reden, waarom hat mij toeschijnt, flat
ook her vrijheid de meeste aanbeveling verdient .
Door hat bespreken der congresses, waarop de demonstratie van vivisectie een groote rol speelt, ziju wij gaandeweg
van de vermeerdering der op vivisectie steunende wetenschap tot de v e r sp r e i d i n g van deze gekomen . Wij
hebben nu een bijzonderen vorm van verspreiding nog ofzonderlijk to beschouwen, namelijk hat gebruik als leermiddel bj de academische lessen in de geneeskunde en
hat zeif verrichten van eenvoudige proeven door de
toekomstige geneeskundigen. Dit kan bij verschillende
takken der geneeskunde to pas komen, j a ook buiten
onze faculteit is flat mogelijk . Men heeft zelfs bij geruchte gehoord, flat op hoogere burgerscholen en gymnasia
iets dergelijks zoude voorkomen . filet is zeker wel niet
noodig to zeggen, flat ik die proeven, van welken aard
ook, aan deze instellingen misplaatst acht . Verdienen zij
overigens aan de universiteiten aanbeveling? 1k heb daaromtrent een nog zoo beperkte persoonlijke ervaring, flat ik
mij in hoofdzaak slechts met algemeene overwegingen over deze
zaak kan uitspreken . Het voordeel is natuurlijk duidelijk : hat
volgt uit de vrij algemeen voorgestane meaning, flat de
onmiddellijke aanschouwing, vooral, als die aanschouwing hat
karakter van eigen ervaring verkrijgt d .i. bij de praktische
oefening, de grootste waarde heeft . Daze direkte aanschouwing wordt door vales boven de baste voordracht, hat' duidelijkste handboek gesteld . Onnoodig is hat eraan to herinneren,
flat, zooals bij bijna alle opvoedkundige vragen, ook de tegenovergestelde opine hear verdedigers heeft . Ga ik op mijn
eigen, zooals gezegd beperkte ervaring, vooral op de aan mij
zelf als leerling opgedane, af, dan mean. 1k, flat op de volgende wijs de grass van nuttig en niet nuttig kan getrokken
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gevoelige naturen zullen dus zonder vrucht een proef bijwonen,
die bij een gemiddeld gevoeligen nog een winst en steun voor
zijn kennis zal zijn . Wij moeten ons dus ook hier wear een
gemiddelde voorstellen en daardoor ons laten leiden . Buitengewone concessies aan gevoelige naturen acht ik billijk en
nuttig . Hierin moeten natuurlijk de gedienstigheden der
praktijk een groote rol spelen en moat men zich door de
ervaring laten leiden . Een to groote bezorgdheid heb ik
a priori niet . Wat de bewering sang sat, dat men hierbij
met de medische opvoeding op een zeer hellend viak is,
dat straks de een to gevoelig zal zijn om organen van een
dood mensch of komstig to onderzoeken, de ander to gevoelig
om een ziek mensch met een grout auditorium tegelijk
to zien, enz. enz ., hat is natuurlijk mogelijk, maar vooralsnog hebben dergelijke bezorgdheden geen praktische beteekenis gekregen . Natuurlijk zijn ook hier grenzen . Een
G-rieksch wijsgeer heeft gezegd, dat de mensch de mast
alley dingen is . Men meet alles aan zich zelven . 1k in een,

dat ik tot de gevoeligen behoor en toch heb ik nooit
eenige ontroering gevoeld bij hat beschouwen van resultaten van proeven. 1k heb al over hat geopereerde hondje
gesproken . Pit to zien heft mij absoluut niet aangedaan .
Ret zelfde geidt voor vale ziek gemaakte dieren . Een oorzaak
hiervan mag zijn, dat hat ineest kleinere dieren betreft .
De meeste menschen worden instinctief meer aangedaan
door hat lead van een grout clan door dat van een klein
flier, hoewel hat kleine misschien hetzelfde of ineer lijdt
clan hat groote . Misschien daarom, omdat bij hat groote
flier elk der leeduitingen afzonderlijk en duidelijk wordt
waargenomen, terwiji er al een verstandelijke overweging
toe noodig is om to bedenken, flat alleen hat pijngevoelend
bewustzijn van beteekenis is . Verder mean ik, flat alle zoogenaamd ,,overlevende" organen billijkerwijze geen voorwerp
van tag enstand mogen zijn . under ,,overlevende" organen verstaat men die lichaamsdeelen, welke nog blijven werken, nadat
de dood van hat individu reeds is opgetreden . Ret is moeilijk
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in het algemeen to bepalen, wanneer men zeggen moet,
dat dit het geval is . In concrete gevaHen ondervindt
men echter weinig moeilijkheid . Ads ik zeg, dat een kikvorsch dood is, zoodra de hoofddee]en van het zenuwstelsel
- hersenen en ruggemerg - geheel vernield zijn, zal ik
weinig tegenspraak ontmoeten . Toch kiopt het hart nog
door en ook andere organen levee nog eenigen tijd . Met
dergelijke ,,overlevende" organen kunnen nog allerlei belangrijke proeven genomen worden, welke direkte, d .w .z .
zelfgedane en door Been gemoedsontroering gestoorde waarnemingen betreffende allerlei gewichtige verschijnselen van
het dierlijk levee mogelijk makers . Ret heeft geen zin oiu
verder in bijzonderheden of to dalen, maar het schijnt mj geeri
onbillijke eisch, dat op dit terrein aan het overal aangeprezen
,,individualiseeren" gedacht worde . Niemand kan outkennen,
dat onder dergelijke zeer gevoelige - zelfs ziekelijk overgevoelige - naturen begaafde menschen kunnen schuilen .
De praktijk des levees zal de rest doers . Een gevoelig arts
zal zijn stand tot sieraad, een overgevoelige daarentegen
een onbruikbaar medicus zijn . De geneesheer nag zich niet
zoo aan zijn medelijden overgeven, dat het hem verhindert het
volgende oogenblik volkomen gereed to zijn om een nieuw
leed met zijn kunst tegen to treden . Deze overweging, van
verstandelijken aard, zal de beste correctie zijn . Die verstandelijke correctie moet ook den aanstaanden medicus
zooveel mogelijk bijgebracht worden, maar to bedenken is,
dat dit een proces is, dat tijd vordert, en dat altijd de
instinctieve indruk, als zijnde oorspronkelijker, zich weer
zal doers gelden .
Men heeft ook de meening uitgesproken, dat dergelijke
studies en oefeningen het tegengestelde van wat men een
,,verteedering des harten" noemt zoude to weeg brengen .
1k kan hier alleen tegenover stellen, dat volgens mijn
ervaring deze meening geen steun vindt en ik bee daarom
meer geneigd haar eer voor een uit aprioristische overwegingen geboren inzicht to houden dan als een feit, uit
onbevaingen waarneming afgeleid, to beschouwen .
In het voorgaande heb ik over de vivisectie gesproken .
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wetenschap diende . 1Toor de volt edigheid van de kennis
der omstandigheden, waaronder de toepassing van deze
onderzoekingsmethode to pas komt, meet ik nog een blik
werpen op een paar bijzondere omstandigheden aan het
praktische leven ontleend . In de eerste plaats dan over de toepassing van de vivisectie als oefeningsmiddel ter verkrij ping van .
hirurgische bekwaamheid, met name op veterinair gebied . De
geschiedenis van deze zaak is kort gezegd de volgende . Yroeger
was het gebruikelijk, dat op de veeartsenijscholen de leerlingen van het oudste studiejaar tot het verkrijgen van de noodige bekwaamheid in de heelkunde de verschillende operaties
leerden uitvoeren op levende dieren . Men redeneerde daarbij
aldus . Leert iemand opereeren op een deed dier, dan zijn
de omstandigheden zoo geheel anders ; er is Been bleeding,
er zijn geen verzetbewegingen van het dier, enz . In laatste
instantie meet het verder komen nit de lengte of nit de
breedte . Komt de veearts, wat zijn kennis betreft, onbeslagen ten ijs, hij zal zijn bekwaamheid eerst gaandeweg en
wel in de praktijk verwerven en zoo legt tech het levende
dier bet loodje, alleen dat in bet laatste geval de arts de
operaties niet onder de bekwame leiding van zijn leeraars
verricbt . Eene redeneering, die niet onaannemelijk schijnt .
Edoch, de ervaring spreekt niet to harer gunste . Aan een
der Franscbe veeartsenijscholen, namelijk die to Alfort,
schijnt men in deze richting wel wat ver to zijn gegaan
en dit heeft bet verzet der openbare meening to voorschijn
geroepen . 1k beb hieromtrent mijn licbt opgestoken, waar
bet mij bet best en bet meest betrouwbaar toescheen .
Van die bevoegde zijde beeft men mij gescbreven, een zijde
die in bet algemeen niet tegen vivisectie gekeerd is, dat
inderdaad deze oefeningen op levende dieren niet zoo veel
nut gaven, dat daardoor de veroorzaakte pijn gerecbtvaardigd
zoude ziju . Men beeft mij verzekerd, dat van de zijde der dierenbescbermers niet ten onrecbte over de vroegere nuttelooze
gewoonten geklaagd is . Dienovereenkomstig heeft dan ook
de Directeur der Rijks-Veeartsenijschool to Utrecht reeds
veer vele j aren bepaald, dat alle oefeningen der leerlingen

- 198 in praktische operatieleer slechts mogen plaats hebben op
doode dieren, met uitzondering alleen van aderlatingen en
de opening der luchtpijp, die door de leerlingen van hat
vierde studiejaar onder leiding en toezicht van den leeraar
mogen verricht worden op hat levende dier . Waarom j uist
daze twee operaties uitgezonderd worden, is duidelijk . In
de eerste plaats, omdat ze beide van weinig pijulijken as •d
zijn en daze pijn in elk geval veal geringer is, dan de onaangenaamheid aan een bedwelming verbonden . Wat de
aderlating betreft, herinneren wij alien ons dit wel nit de
dagen onzer grootvaders en -moeders . Daarbij komt, dat men
de ader veal gemakkelijker vindt, ais men daze door druk
last opzwellen, wat bij hat doode dier niet mogelijk is . Hat
paard reageert daarop trouwens zeer weinig . 1k heb omtrent dit
punt de voorlichting van een ervaren veearts ingewonnen . Ook
de luchtpijpsnede moat zonder bedweiming uitgevoerd worden .
Alleen de huidsnede is hierbij gevoelig, des to minder
naarmate daze sneiler en met scherper snijwerktuig uitgevoerd wordt . Is eenmaai de huid gekiiefd, dan reageert
hat dier bij de verdere behandeling, bij hat openers der
luchtpijp, bij hat werken met de vingers in de diepte van
de wood, bijna in hat geheel niet . Pat men ook hierbij
bij hat vormen van een oordeei voorzichtig moat zijn,
bewijst hat volgende . Voor dergeiijke operaties worden
om geldelijke redenen oude dieren genomen en daze
oude dieren hebben een belangrijk verminderde gevoeligheid . Het is trouwens een bekend fait, dat bij oude paarden
de weeke hersenvliezen, dat zijn die, weike de hersenen
direkt bedekken, beiangrijk verdikt zijn . warden dergelijke
veraiideringen bij een mensch gevonden, dan zoude er eenige
grond zijn voor de onderstelliug, dat gedurende hat levee
een vermindering van pijngevoei bestaan had .
Een tweede omstandigheid van hat practische levee,
waarin de toepassing der vivisectie kan geeischt worden,
kan gelegen zijn in vragen, die door den rechter in strafzaken aan de deskundigen gesteid worden . Sommige vergiften werken op dieren z6 karakteristiek en zijn in zc~ ~
kicine hoeveeiheden nog werkzaam, dat daze vergiften ge-
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dan fangs scheikundigen weg . Dikwj1s is daarbij de schade
voor hat dier uiterst gering ; sours echter is zij zoo groot,
dat de proef valt binnen de grens ouzer omschrijving .
Meestal zijn het proeven op laagstaande dieren . net ge1d1
hier natuurlijk de uiterst gewichtige vraag, of in geval van
vermoedelijke vergiftiging, hat vergift werkelijk in hat doode
Iichaam aanwezig is geweest . on der de wijzen, waarop men
bet leven van zijn medemensch in gevaar kan brengen,
verdient de vergiftiging daarom een bjzondere plaats, omdat
daze hat gemakkelijkst aan hat wakend oog der gerechtig
heid ontsnapt . De gevallen, waarin een reeks van moorden
is gepleegd geworden, zijn meestal giftmoorden . net verkregen succes spoon tot telkens nieuwe pogingen aan . 1k
herinner aan mijn beruchte stadgenoote . net is daarom
van zoo bijzonder groot gewicht, dat dergelijke menschen
uit de maatschappij verwijderd worden . Waar dus de vivisectie hierin zekerheid kan verschaffen, vin dt zij naar mju
gevoelen in hat bovenstaande rechtvaardiging .
1k ben nu gekomen aan de bespreking van de Iaatste
omstandigheid, waaronder vivisectie zoude uitgeoefend
worden . Men heeft het namelijk herhaaldelijk uitgesproken,
dat studenten in het geheim op hun kamers zich daarmede
onledig houden. 1k heb vela gronden our to onderstellen,
dat hat ten daze zoo'n vaart niet loopt . Met warmbloedige
dieren, speciaal als die van een grooter soon zijn, is dit
natuurlijk onmogelijk . Zoover ik west, bestaan dan ook
geen welgestaafde voorbeelden daarvan . morel spreekt hat
van zeif, dat, waar de vivisectie zich aan alle takken van
de geneeskunde meer aansluit, behalve in de laboratories
van den Staat, ook in mm of meer private instellingen
vivisectie wordt uitgeoefend . Men heeft dan echter meestal
to doen met specialisten, die voorzien ziju van behoorlijke
hulpmiddelen ; hat zjn laboratories aan groote ziekenhuizen,
onderzoekingsbureau's, enz . \Toor zoover her oorspronkelijke
wetenschappelijke onderzoekingen worden uitgevoerd, geldt
alles, west ik vroeger daaromtrent gezegd heb . Ads proeve van
buitengewoon gelukkige onderzoekingen nit een privaat
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Ilaboratorium worden genoemd de onderzoekingen van K o c Ta,
die, in een kleine stad in Posen begonrien, tot de ontdekking
geleid hebben van de oorzaak der tuberculose. Ten onzent be
staat eenige grootere kans, dat vivisecties worden uitgeoefend,
welke niet die voordeelen afwerpen, welke men bij daze wijze
van proefnemen eischen mag. Dit vindt zijn oorzaak in de
volgende omstandigheid . De wet op hat hooger onderwjs
schrijft voor, dat door de drie IRijks-Universiteiten beurtehugs prijsvragen, twee in elke faculteit, uitgeschreven
worden . Geheel onafhankelijk van de vraag, in hoeverre dit
stelsel in het algemeen aanbevehing verdient, wil ik hat
in verband met hat vivisectievraagstuk beschouwen . Rat
spreekt van zeif, dat, waar, zooals ik herhaaldehijk op den
voorgrond gesteld heb, afle takken der geneeskunde in mm
of meer nauw verbaud tot de vivisectie staan, bij hat uitschrijven van prijsvragen voor geneeskundige studenten niet
zelden een experimenteel onderwerp gekozen zal worden .
Laat ik beginner met eeu indruk to geven van den werkelijkeri toestand. 1k heb genomen willekenrig vijf achtereenvolgende j aren nit de periode 1880-1890, waarin mijn eig en .
studietijd valt . In die 5 jaren zijn uitgeschreven 10 prijsvragen en wel 7 experimenteele en 8 niet experimenteele .
Van die 7 reken ik er 5 vivisectorisch in den zin mijner
definitie . Waarhijk een niet geringe verhouding . Tot
troost der dierenvrienden moat ik er bij zeggen, dat op die
experimenteele vragen er maar zelden een antwoord is ingekomen ; order hat genoemde aantah, herinner ik er mij
slechts een, dat maar een eervohle vermelding is waardig
geacht . Waarom? De schrijver heeft niet meer van zijn
werk gemaakt. . . . uit gebrek aan proefdieren. Hij heeft
maar op een diersoort, den kikvorsch, geexperimenteerd . Dat
er maar een antwordisgekmn,bwijstaurhkgens,
zins, dat er maar door een student aan ge werkt is . Integendeel, het is waarschijnhijk, dat er door nieerderen iets dergeiijks beproefd is, maar dat die niet ver genoeg gekomen
zijn om hun antwoord in to zenden . Te meer moat ik dit
ahs waarschijnlijk aannemen, omdat ik mij zeif als n der
zoodanigen moat ontmaskeren. Met de kikvorschen was
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1k eon heel eind op streak gekomen, maar, zoodra 1k mij
nan hot koniju waagde, gevoelde 1k hot gebrek aan de
hulpmiddelen van een welvoorzien laboratorium in zoo
hooge mate, dat 1k nog tijdig genoeg tot mijn gewonen
arbeid tar uggekeerd bon, our geen nadeeligen invloed op
den gang van mijn studio to ondervinden . 1k hob op dit
fiasco nooit met gewetenswroeging teruggezien, 1k mean er
zelfs wel he b een en aiider aan to danker to hebben
dingen trouwens, waarvoor men in den regal geen vivisecties onderneemt . Een deter kleine voordeelen is, dat
hot mij een prikkel geweest is, our mij vertrouwd to maker .
met de overweging, of hot uitlokken van dergeiijke onderzoekingen door studenten aanbeveling verdient . Ret slot
mijner overweging is twijfel geweest . Werkelijke winst
voor de wetenschap is to zeldzaam de vrucht, dat hot instellen
van ailerlei onvrnchtbare pogingen daardoor zoude gerechtvaardigd worden . Waar wij weten, dat order de tegenstanders
der vivisectie zoo uiterst gevoelige naturen zijn, die tong evolge daarvan alles, wat hun gemoed beweegt, in niet moor
geheel natuurlijke afmetingen waarnemen, daar zoude het
misschien overweging verdienen zeif net meer dan gewone
zorg elken prikkel wag to roman. Juist wie, zooals 1k, de
proefondervindelijke methode voor den vooruitgang der
geneeskunde volstrekt onontbeerlijk acht, maar die aan
den anderen karat, zelfs sours door hot lezen van de
beschrjving der proeven aangedaan worden, 1k kan verstaan, dat zij, die den machtigen prikkel tar verzoening
missen, welke in de bijzondere kennis gelegen is, meenen
een krachtig verzet to moeten beproeven . Begrijpen kan
1k hot, maar niet deelen, dat zij zelfs gemeend hebben de
vivisectie als een zedelijk kwaad to mogen brandnierken .
Trouwens op dit gebied ontmoet men de hevigste tegenspraak en 1k wil met een enkel woord hierop in gaan .
Houden wij otis voorloopig aan diegenen, welke in hot algemeen aanhangers der ,,morale independante" genoemd
kunnen worden en die daardoor gekenmerkt zijn, dat zij de
zedelijke voorschriften niet afleiden uit gegevens, die ontleend zijn nan den een of anderen vorm van wat men
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,,openbaring" noemt . Bij daze aanhangers der „morale
indpendante" vinden wij de allergroots±e tegenstellingen . Denkt bijvj
aan de uitlatingen van S c h op e n li a u e r
hieromtrent, gekenmerkt door zijn gewone hartstochtelijkheid, en plaatst daze mast wat ik onlangs naar aanleiding der vivisectie uitgesproken zag : ,,dat hat stellen
van hat beast boven den mensch" de ,,grootste onzedelijkheid" werd genoemd. Op gevaar of van misverstaan
en van aangezien to woMen als aanhanger van de leer, dat
he t doel de middelen heiligt, mean ik in dit verband er
aan to moeten herinneren, dat toch nooit bj hat beoordeelen
van een handeling naar de categorieen van goed en kwaad,
die handeling nit haar verband gerukt mag worden .. Allen
gebeurt Loch in de wereld in samenhang en komt ons gescheiden voor, omdat wij het ons niet antlers kunnen
denken dan als geschiedende in den tijd . Zeker, ik kan
mij denken een handeling, ,,ahsoluut slecht", dit wil dan
zeggen, die nooit nit voldoend goede motieven kan
voortkomen en die nooit zoo goede nit werking kan hebben, dat er een som van goad uit voortvloeit . Maar
noch de motieven, die een handeling bepalen, noch hat
Joel, dat men er made beoogt, kan en snag men wegdenken . Feitelijk doers wij alien in hat levee . zoo en
to minder bezwaar hebben wij, naarmate dat wat wij doel
noemen dichter bij vat wij middel noemen gelegen is,
zoodat hat to meer als ene handeling indruk op ons maakt .
Onnoodig acht ik hat zeggen, dat dit volstrekt iets antlers is,
da'n een uitspraak, dat hat doel alle middelen heiligt . Wie
in gemoede overtuigd is, dat uit de vivisectie dit goede
zal voortkomen, dat hat lead der menschen belangrijk verminderd zal worden en reeds verminderd is, wie zich bewust is, dat hij aangedreven wordt door de begeerte dat
lead to verminderen, hem mag men niet van kwaad beschuldigen. Hij blijve een zeer onvolkomen mensch als wij alien,
- ijdelheid, roemzucht, begeerte een positie to veroveren enz .
zullen hier en daar als factoren optreden, maar wir, bij walk
goed en loffelijk antler streven is dit niet altijd hat geval P
Praktisch schijnt mij van grooter gewicht na to gaan, hoe
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als goed en kwaad, ook gebruik makers van de gag evens outleend aan een ,,openbaring ." Om begrijpelijke redenen kiss
ik als voorbeeld bet positieve Christendom . Er bestaat her
een groot verschil tussehen de protestantsche en de katholieke
zedeleeraars . Zoover ik west - en ik heb mij hieromtrent
bij zeer bevoegde zijde op de hoogte gesteld - gaan de
eersten in het algemeen veel minder op dergelijke bijzonderheden in . ilet is overigens een bekend fait, dat ook in
Nederland de beweging tegen de vivisectie onder de protestansche rechterzijde vale aanhangers vindt .
Bij de katholieke zedekundigen van naam viiiidt men
dit vraagstuk afzonderlijk behandeld en ik kiss, in dit
verband
n cler in de katholieke wereld meest gezag
hebbende schrijvers, nL Victor Cathrein, zooas bij in zijn
bekende ,,Moralphilosophie" - een boek, zooals men misschien west, op Hollandschen bodem ni . in hat klooster
eaten bij IRoermond geschreven - en in hat tijdschrift
,,Stimmen aus Maria-Leach" daarover zich uitgesproken
heeft . C at hr e in gaat begrijpelijkerwijze uit van bet
standpunt, dat er een wezenlijk verschil bestaat tusschen
,,dier" en ,,mensch" . Dit wezenlijke verschil heeft tot gevoig, dat hat dies Been ,,rechten" ken hebben, of, zooals
bet in de gebruikelijke teal beet, geen „rechtssubj act" ken
zijn. Een ,,rechtssubject" most recht en wet en zijn verplichtingen kunnen begrijpen . Hat dier as ,,vernunftlos"
valt hier buiten en bet dier heeft den ook geen plichten .
Dear bet dier geen rechten heeft, heeft de mensch ook
green pli cht en t egenover bet di er . D aaruit volgt nu geenszins, dat de mensch tegenover bet dier doers ken wat bij
wil, maar dit, dat bij een slechte behandeling van bet dier
wel plichten worden verzaakt, geen plichten echter tegenover bet dier, maar plichten tegenover God, die den mensch
de heerschappij gegeven heeft over bet dier om die op
redelijke wijze uit to oefenen, plichten tegenover zijn medemensch, die door die slechte behandeling gekwetst wordt
of tot gelijke sechtheid verleici, plichten tegenover zich zeif,
dear bij geen ruwheid in zich zeif mag aankweeken . Men zoude
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doen to hebben . Toch is dit zoo met, omdat het wezensversehil tusschen dier en mensch gehandhaafd en tegen een
overclreven dierenliefde een dam opgeworpen wordt . Een
sotsom voor het praktische leven is : de goedkeuring der
vivisectie, deze natuurlijk beschouwd in een vorm, waarin
zij ontdaan is van alle overdrijving . De praktische beteekenis
van dit feit, in verband met mogelijke wettelijke bepalingen,
mag niet onderschat worden . C a t h r e i n is, zooals bekend is
en ik mij ten overvloede van zeer bevoegde katholieke zijde heb
later verzekeren, een der meest gezaghebbende schrijvers .
Overigens, dit zij nog opgemerkt, de vraag der vivisectie is voor
de Katholieken een zoogenaamde ,,vrije kwestie", d .w.z . eenige
bindende kerke1jke uitspraak daaromtrent bestaat niet . heromtrent heeft zich een kleine historie voorgedaan, waarin
,,la note comique" niet ontbreekt . Order de duitsehe tegenstanders der vivisectie bevindt zich ook een IRoomsche geestelijke, K n o c h e . K n o c h e is ongetwijfeld een goedhartig man,
wat niet alleen blijkt uit zijn deelnemen aan de beweging
tegen de vivisectie, maar ook daaruit dat hij niet veeleischend is voor hen, die zich daaromtrent een oordeel
willen vormen. hij eischt alleen ,,dat men aanspraak maakt
op eenig verstand en niet van zedelijk gevoel ontbloot is ."
In een zijner geschriften vertelt K n o c h e het volgende :
,,Nach glaubwiirdiger Mittheilung hat eine protestantische
Dame, Frau Professor Z y r o, geb . v o n B 1 u m r o d e r z u
Tb en ha in in Thtiringen sick an unsern Heiligen Vater
L e o d en X I I I gewendet, mit der Anfrage, wie die Katholische Kirche sick zu der Vivisectionsfrage verhalte and
vom Cardinal-Staats-Secretar Seiner Heiligkeit die Antwort
bekommen, dasz der papstliche Stuhi die Vivisection missbillige ." Daarop is hem in de reeds genoemde ,,Stimmen"
geantwoord, dat een mogelijke uitspraak van den Paus hoogstens betrekking zal gehad hebben op eventueele misbruiken
en verder dat hij - K n o c h e - als IRoomsch geestelijke zeer
wel moist, dat authentieke verkiaringen van den apostolischen
Stoel aan de Katholieken gewoonlijk niet door bemiddeling
van protestantsche dames overgebracht worden .
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- een juisten indruk to geven van de omstandigheden,
waarmede men to rekenen heeft bij het vormen van een
oordeel in deze zaak . 1k vlei mij niet eenigen tegenstander
der vivisectie tot mijn inzichten overgehaald to hebben .
Pat was ook geenszins mijn doel, en zooals ik begon, eindig ik :
dat to beproeven acht ik niet van deze plaats . Niets zoude mij
intusschen aangenamer zijn, den dat ik ooit mocht ervaren,
dat deze verhandeling jets bijgedragen had om de gedachtenwisseling over het vraagstuk der vivisectie jets to doen
verminderen in scherpte van toon en jets to doen toenernen
in scherpte van betoog, dat het verloren had aan aantastbaarheid van redeneering en gewonnen aan nauwkeurigheid in
het mededeelen der feiten . Om jets to noemen . Ergens vind
ik gezegd ,,dat medici zich tot ons (bedoeld wordt de Bond
tot Bestrijding der Vivisectie) wendden, omdat zij verklaarden dat zij in Academische Bibliotheken daarover niets
hadden gevonden" . Die verkiaring (in 1893) ken bezwaarlijk j uist zijn . 1k heb in Leiden voldoende gevonden van
de oudere litteratuur, alles voar '93, om mij tot den hevigsten bestrijder der vivisectie to waken . Pat men zich
overigens tot den Bond wendt, spreekt van zeif . Pat heb
ik - indirect - ook gedaan en de wijze, waarop
men van die zijde geholpen wordt, heeft mijn lof niet
noodig. Niemand in de wereld zal, geloof ik, de stelling
voihouden, dat bij de vivisectie nooit misbruiken of afkeurenswaardige dingen zijn voorgekomen . Er worde natuurlijk vrije kritiek op elkander uitgeoefend . Deze vrije
kritiek komt ieder toe, die meent ze met voldoende kennis
van zaken to kunnen geven . Waar blijkbare misbruiken
bestaan, aan de tegenstanders der vivisectie de task deze
op den voorgrond to steflen . Hoe bekwamer de opzet, hoe
volstrekter de eer1jkheid van hun verzet, hoe grooter de
kans om invloed to oefenen in die kringen, waarin zij dien
invloed het meest begeeren. Waar de vraagstefling onzuiver,
wear de gekozen weg ondoelmatig, waar de operatieve bekwaamheid onvoldoende, de operatiemethode onnoodig hard
was, moge een of keerende stem gehoord worden . Hoe meer
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men daarbij, ook door rekening to houden met de hier door
mij ontwikkelde mogelijkheden van dwaling, zich weet to
hoeden voor mistasting, des to grooter de leans, dat deze grootdeels of brekende kritiek goede vruchten afwerpt . 1k spreek
van of brekende kritiek . 1k wil daarbij niet gecht worden
to onderschatten, wai medici en leeken, die tag en de vivisectie bezwaar hebben, voor de geneeskunde mochten gedaan
hebben . Maar ik acht dit nog to spaarzaam, om niet to
molten pleiten voor een meer opbouwende beoordeeling van
anderer' wetenschappelijken arbeid . En. daarbij is vender

niet to vergeten, dat zij daarbij gewerkt hebben met voorstellingen en met kennis, die grootendeels fangs den wag der vivisectie verkregen zijn . De vivisectie is nu een kleine tweeduizend j aar met de geneeskunde en haar hulpvakken in meer
of minder nauwe verbinding geweest . Geen medicos weet nauwkeurig, wat hij haar dankt, wat niet . Na to gaan, hoe de
geneeskuncle in ouze landen van westersche cultuur zich
zoude ontwikkeld hebben, zoo zij ontbroken had, houd ik
vcor een nutteloos pogen . Maar, hat is niet de vraag,
of men de geneeskunde op eenig gebied ook vooruit lean
brengen zonder vivisectie . Wie meent, dit to kunnen doen,
hem staat de wag vrij . Hat is veeleer de vraag, of men deze
bevordering ook tot stand zoo gebracht hebben, als men dit
had moeten doen in die hulpwetenschappen daar, waar anderen
de aanwending der vivisectie noodig achten . 1k weet wel,
dat eenige beroemde mannen van hat oudere geslacht, wier
bloeitijd valt in de eerste helft der vorige eeuw, gezegd
worden tegenstanders der vivisectie geweest to zijn . Er is
hieromtrent veal strijd gevoerd . Maar waarover geen strijd
bestaat, is hat fait, dat deze geen school gemaakt hebben . In
de ontleedkunde speelt de vivisectie een betrekkelijk ondergeschikte rol, in de pathologische an atomie reeds een meer
belangrijke. Mij is dan ook geen levende patholoog-anatoom
van naam bekend, die de ontbeerlijkheid der vivisectie voor
haar vooruitgang naar alle zijden toestemt . Enkele jaren
geleden deed de Bond tegen de Vivisectie een rondvraag bij
de Nederlandsche geneeskundigen om hun meaning over
hat nut der vivisectie. 1k behoef niet to zeggen, dat naar
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met heefb, dear ik hat vraagstuk veal to moeilijk acht, om
dat eenvoudig met een ja of neen to beantwoorden . 1k
weet, welke moeite ik zeif gehad heb om mij een oordeel
to vormen, waarvan overigens de gebreken in de fundeering
mij nog maar al to goad bewust zijn. Op die vraag antwoordde 1/6 der gevraagden ; van dat 1 / was 5/ 7 voor, de
resteerende 2 / 7 in verschillenden greed er tegen . Ga ik die
lijst na, den zie ik daarin geen naam van een college, die,
aan een oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek zich
wijdend, is komen to staan voor hat conflict dat onderzoek
to staken of van de vivisectie gebruik to waken . Wie voor
dat conflict niet gestaan heeft, kept de moeilijkheden sleclits
nit de verte . INlet zelden vond ik in geschriften van tag enstanders sympathie uitgesproken met hat door rnij beoefende
yak, de pathologische anatomie . 1Q ear ook hierin wordt,
zooals gezegd, de noodzakelijkheid der vivisectie algemeen
gevoeld en ook bier ken men, tenzij men de vraag gemakkelijk
geheel ken overzien, telkens op de noodzakelijlfheid stuiten om
to beproever fangs den wag der vivisectie verder to komen .
Wear daze noodzakelijkheid zich aan mij voordoet, meen
ik to moeten handelen. Zeer hoop ik, dat ik altijd aan al
de strange eischen zal voldoen, die ik mij en anderen, die
in bet mij toevertrouwde lahoratorium mochten willen
werken, heb opgelegd . Maar niet alleen voor oorspronkelijke wetenschappelijke onderzoekingen, ken de vivisectie
in de pathologische anatomie noodig zijn, zij ken ook
voor bet herkennen van bepaalde afwijkingen onmisbaar
wezen . Dikwijls moat de chirurg door den patholooganatoom ingelicht worden ten einde de noodzakelijkheid
van een bepaalde wijze van handelen to kunnen vaststellen . Blijkt in een dergelijk geval, dat de anatomische
methode onvoldoende zekerheid geeft en is daze grootere
zekerheid slechts door een proefneming to verkrijgen,
ik zou meenen geen oogenblik to molten aarzelen . lien
heeft wel eens gevraagd, of men zijn levee en welzijn
wil koopen ten koste van de piju van een dier . 1k
weet niet, of de patient, to wiens behoeve ik bet onder-
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zoek eventueel verricht, dien prijs to hoog vindt . Behoudens
reader bericht, houd ik hat er voor, dat hij hat er wel voor
over heeft, en ik geloof, dat mijn kans van dwalen dan
zeer gering is . Maar eerst moeten natuurlijk de hulpmiddelen
van hat anatomisch onderzoek uitgeput ziju en moat bewezen zijn, dat zij onvoldoende waxen . Daze regal is voor
mij zoo eenvoudig en vanzelf sprekend, dat ik de eenige
door mij waargenomen uitzoudering tar bevestiging van dien
regal vermeld . Een medicus zendt mij een deal van een
praeparaat ten einde beslist to zien, of hj in hat onderhavige geval met tuberculose to waken had . In afwachting
van hat resultant van hat onderzoek, had hij een klein
proefdier een ander gedeelte van Jaet praeparaat onder de
huid gebracht . Het anatomisch onderzoek leerde ontwijfelbaar, dat van tuberculose geen sprake was, hat dier bleef
dan ook gezond, maar dankte dit niet aan mijn college . Op
zulke gevallen zal, hoop ik, geen tegenstander zich beroepen .
Op eenige honderden is dit de uitzondering.
In hat voorgaande heb ik getracht van de samengesteldheid van hat vraagstuk der vivisectie een indruk to geven .
Allen, die, uit wat motief dan ook meenen zich to moeten
mengen in dezen strijd, ik zoude hen d r i e bekende
woorden op hat hart willen binden . Ret eerste is ontleend
aan den kerkvader G r e g o r i u s N a z i a n z e n u s en luidt :
,,7rpx1
r3ig &&'pc" - de praktijk is de wag om tot de
theorie to komen. Geen meeningen in moeilijke vraagstukken omhelsd, ook al schijnen zij aannemelijk, zonder
ze nauwkeurig aan ervaring en praktijk getoetst to hebben .
Ret tweede is hat bekende woord van Go e t h e, ,,die
wahre Liberalitat ist Anerkennung", waardeering, waar
hat maar eenigszins kan voor ieder, die der menschheid
tracht nuttig to zijn, ook al zijn zijn wegen de ouze niet .
En eindelijk een woord van den vader der Geneeskunde,
H i p po c r a t e s, een woord, dat mijn laboratorium siert,
een w o or d dat aanbeveling noch omschrijving behoeft,
i zphrtg
Ar4 - hat oordeel is moeilijk .

Herinneringen aan Rusland
noon
Z.

STOKYIS .

De TJleaborg, een kleine ranks wit-geverfde
stoomboot zou mij van Stockholm near Petersburg brengen .
Rot was in 't Iaatst van Juni, den tijd van de lange
zomernachten, die men in Rusland ,,bjelliije n6tsjie" =
Witte Nachten noemt ; (misschien herinnert zich de lezer
bet aandoenlijk novelletje van D o s t oj e fs k i ej van dien
naam) . Dc nacht in Noord-Rusland is dan een korte lichtende schemering ; bet is alsof de dagen niet van elkaar
scheiden kunnen en, over den nacht been, elkaar de hand
reiken. 1k bon gelukkig nog to weinig bless van r eizen.
om op refs rustig to kunnen slapen, want steeds vrees ik,
jets bezienswaardigs ongezien to zullen laten . De schoonheid
van dien zomernacht op zee ontnam mij alien sleep, en toen
ik om twee uur 's nachts nit plichtbesef to kooi kroop maar
door hot rondo venstertje van mijn but de Oostzee zag
glanzen in het schemerende iicht - toen kon ik hot niet
meer nithouden . 1k schoot mijn kleeren weer aan, ging
bet dek op en zette mij op hot uitersto punt] e van den
voorsteven, waarvan nit ik over ons kleine schip been near
de zee kook, die zwaar deinde . Er zit een kracht en een
forschheid in die diep-groene kleur van bet Oostzeewater,
die mij veel meer eigen en lief is den bet zwakke, bijna
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dare zwierden ores driemasters voorbij met voile zeilen,
lachend om ons ijzeren vaartuig met zijn kale sprietjes en
rookpluim .
Hango is de eerste aanlegplaats op Russisch gebied ;
dear komen de Russisehe ambtenaren aan boord, one de
passers der reizigers te viseeren. Hollandsche, Duitsehe,
Zweedsehe ambtenaren kunnen strenge ontzag bare menschen
zijn, met wie men, populair gezegd, liever zal willen eten
den vechten, maar in vergelijking met het type van den
Russischen ambtenaar, hetwelk ik toen voor den eersten
keer waarnam, zijn het minzame menschen . In de wijze
van doers van sere Russisch ambtenaar iigt de stills overtuiging dat hij, behalve dat hij dient ook heerscht, en zelfs
als hij vriendelijk en beleefd is, wordt die indruk niet
weggen omen .
In Helsingfors moest de boot vier uur wachten . 1k
deed een wandeling door de stad, die een prettigen indruk
van frischheid en helderheid maakt, en wear ik behalve
aan den trotsch-zich-verheffenden vergulden koepel van een
Russische ker1, en de Russische ambtenaars- en militaire
uniformen, aan niets merkte dat ik mij op Russisch grondgebied beyond. Ylak bij den haven ligt een heuvel, op
weiks top een wondersehoon monument staat, het werk
van een Finsch beeldhouwer ; het stelt een man voor, een
schipbreukeling die met opgeheven arm een voorbijgaand
schip om huip wenkt ; ik voelde het als een symbool van
het arms land, dat ook dreigt under to gaan zonder dat
iemand het helpers zal . Toen ik near dit kunstwerk stored
to kijken kwam een dikke blonde man bij me steers., en
sprak mij in gebroken Duitsch aan : ,,Dat is een prachtwerk - zei hij, en wees met zijn hand near het beeld een Fin heeft het gemaakt ; en west u wet dat is a" ging
hij na een kort stilzwijgen verder en wees near een grout,
eenvoudig gebouwd huffs, vlak bij den haven . ,,Dat is . . .
dat noemen wij het huffs van die gevallen menschen ; dear
worsen al de ambtenaren ,,von dem Bc brikof" (gouverneur
van Finland) ; wij hebben ze alien ,,boycottiert" ." 1k zei
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hem wegging drukte hij mij hartelijk de hand en zei zacht :
,,Ja, we zijn een ongelnkkig land !" 's Middags, then de
boot zich langzaam van de kust verwijderde, zag ik nog
laDg den schipbreukeling op den heuvel om huip wuiven .
Den volgenden ochtend om drie uur passeerden wij
Kroonstad, waarvan ik nets anders zag dan enkele rommelige scheepswerven en in weiks havens mij de kanonnenmonden van enkele vervaarlijke oorlogsehepen aangrijnsden .
Langzaam voortstoomend naderden wij de stad van Peter
den Groote en zagen we den go uden koepel der lzakskerk
in den ochtendnevel glanzen . Then de boot aan de Engelsche kaai vastgemeerd was kwamen de douane-ambtenaren
ouze bagage visiteeren . Vooral mijn boeken werden duchtig
nagezien ; voor een ,,Lehrbuch der historischen Methode"
werd nog een meneer gehaald en beiden bladerden het door,
bekeken den titel en spraken er over om het near de censuur to zenden . Gelukkig werd mij die last gespaard en
hon ik met verlicht gemoed, na aan alle formaliteiten voldaan to hebben, aan wal stappen .
De boot kwam vroeger aan dan ik uit Helsingfors aan
een vriend in Petersburg getelegrafeerd had, en then. a l
mijn medereizigers met een beslisten step near een hotelomnibus of huurkoetsier gegaan waren, bleef ik alleen over ;
ik zette ]nij op mijn koffer en keek rond en verwonderde
mij tot mijn oogen er groot van werden . Niet wet ik v an.
de stall gewaar werd, wekte mijne verwondering zoo op,
al zag ik de breed-stroomende New en huizen hooger en
grooter dan ik ooit gezien had en vergulde kerkkoepels die
boven de huizenrijen ult glansden .
Maar de menschen, de menschen!
1k had al veel over Rusland, over de Russen gelezen,
en gehoord ; hun teal had ik bestudeerd en getracht
hun geest to begrijpen ; ik had gedacht mij niet to veel to
zullen verwonderen en veel bekends to zien ; en werkelijk,
then ik pas aan wal was en bij de aanlegplaats van de
boot wet huurkoetsiers en werklui met elkaar zag praten,
zei 1k kahn tot me zeif : ,,O! zijn dat nu die iezwosjtsjiekks
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(huurkoetsiers), van wie men mij zooveel verteld heeft, j a,
ja !" Maar then ik dear op mijn koffer gezeten wet seherper
toekeek en luisterde near wet ze elkaar vertelden (ze haddem
't ook over mij en lachten me wet uit), then ik hun gelaatstrekken, hun zinsmelodie, hun gebaren waarnam en then
er heele stoeten arbeiders voorbjkwamen - bet was vijf
uur in den ochtend en groepsgewijze, wellicht artelsgewijze,
gingen de arbeiders near hun werk ; beast bij elke groep
was een eenigszins bejaarde man, dien ik voor bet hoofd .
van de artelj hield, alien droegen de gewone dracht van
den Russisehen boar : een kort, meestal hel-gekieurd hemd
dat over den broek gedragen wordt, met opstaanden kraag
en om bet midden een gordel (roebasjka), Pen kort buffs los
over de schouders haugende, eeu plane pet diep over de
oogen en hooge kaplaarzen (sapagIej) - eerst then voelde
ik dat ik niet meer in Europe, in bet Westen was, maar
bij een yolk met andere gevoonten, andere verlangens,
andere ontwikkeling den bij ons . 1k kreeg then al dadelijk
den indruk, dien ik vroeger uit lectuur, vooral nit To 1st o j 's moralistische geschriften, verkregen had (en die
indruk bleef mij bij tijdens mijn halfjarig verblijf in Rusland), dat bet Europeesche in dit land totnogtoe maar aan
de opperviakte zit, dat bet als een to wijde - of to nauwe
- jas out dit yolk hangt. Al daze arbeiders en andere
armen die ik in dit morgenuur zag, gaven mij den indruk
dat zij in dit milieu, bet milieu van een groote stad, niet
thuis hoorden ; ik zag in hun gelaatstrekken iets van verbannenen, in hun diep-inliggende oogen de SkOeka (verveling, maar met starker beteekenis den ons woord) de
taska (weemoed, maar Russische weemoed), die ik uit mijn
boeken kende, en ik gevoelde de kern van waarheid in
T ol st Oj 's meaning, dat de Rus op bet land, op ,,moedertje
aarde" thuis hoort en zich n6bit zal wennen aan bet roezige
siel-bewegende fabrieks- en stadleven den ten koste van .
zijn baste karaktertrekken en zijn besten aauieg .
Na drie uur wachtens kwam mijn vriend en reden we
dwars door de stad near mijn tijdelijke woonplaats . Natuurlijk recien we ook over den N~fskiej Prospekt, waarbij mijn
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vriend een aanbiedend gebaar maakte en zoo eenvoudig
mogelijk zei : „Dear heb je flu den Nefskiej Prospekt ." De
Nefskiej speelt een zekere rol in de Russisehe litteratuur
en de lezers van ID 0 S t o j e f s k i e j zullen zich zeker den
naam van die kilometers-lange en 30 meter breede hoofdstraat van St . Petersburg wel herinneren . In een van zjn
mooie, her to weinig-bekende novelletjes, getiteld : ,,Nefskiej
Prospekt" zegt G o g ol j : ,,Er hestaat niets mooiers dan de
Nefskiej Prospekt" en voegt er dan leukweg bij : ,,ten
rninste in Petersburg ." ,,Ik weet - zegt hij verder - ik
weet dat niet en van zijn bleeke ambtenaars-bewoners
(tsjienovntije zjietjelie) den Nefskiej Prospekt zou when
ruilen voor alle hail ." Als men tegenover een Petersburger
op zijn stad scheldt (en ik heb mij vaak dit genoegen veroorloofd), dan hoort men immer : ,,Ja, mar de Nefskiej
Prospekt en de News !" En ze hebben dan in z®overre
gelijk, dat die twee plaatsen tot hat weinige behooren,
waarop Petersburg trotsch mag zijn .
De New!
's Avonds in hat zacht-glanzende licit van den ,,Witten .
nacht" over den breeden stroom to glijden en aan den
grijzigen hemell, den liehtenden goudglans der kerkkoepels
to zien, en de stad met hear wee to vergeten, die in de
avonddampen omsluierd ligt!
Maar Petersburg zonder Newts en Nefskiej Prospekt is
van bitter weinig schoonheid . Een groote recite steile
steenenmassa ; de straten : onverbiddeiijk recht en breed ;
de huizen : hoog en kazerne-achtig, alle zonder pieteit,
zouder pogen near schoonheid gebouwd . Van Noord near
Zuid, van Oost near West, heb ik de stad doorkruisd, altijd
Jiopend iets liefs, eenvoudigs, intiems to vinden, met groote
heimwee near hat schoon van onze oude steden - maar
nergens vond ik hat hartelijk-verlangde ; overal stuitte ik
op hat onbuigzame, onverbiddelijke. Petersburg verhoudt
zich tot een oude, langzaam gegroeide stad als een automaat tot een mensch .
In zijn bekend werk ,,Misdaad en Straf" last ID o st 0j efs k i ej iemand zeggen - en Do st oj efs k i ej kept
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kende - ,,In Petersburg zijn veal menschen, die order 't
gaan in zich zeif spreken . Het is een stad van half-gekken .
Indian bij ors de wetenschappen bloeiden, zouden de medici,
juristen, philosopher, kostelijke nasporingen kunnen doers,
ieder volgens zijn specials water sehap . Zelden zal men
zulke duistere, d6ordringende en vreemde invloeden op do
menschelijke ziel kunnen waarnemen a-Is in Petersburg .
Derek alleen maar eens aan de invloeden van hat klimaat!
Bovendien is Petersburg hot administratieve centrum van
gansch Busland en dit zijn karakter moot zich in alles
kenbaar maker ." Pit is in werkelijkhoid zoo : men ziet in
Petersburg buitensporig veal meuschen, die zich naar hat
uiterlijk to oordeelen diep-ongelukkig moeten voelen . 1k
hob in sehemeravond rondgedwaald in de achterbuurten,
de arbeiderswijken . Daar worsen de arbeiders, de meesten
nog voor kort boeren, in groote huizen opgepropt . Meestal
zijn ze a11en in de stad gekomen en hebben ze vrouw en
kinderen achtorgelaten in hat dorp ; want hot stadsleven is
to duur, do loonen to laag our hat gansehe gezin to onderhouden . Of vIAk dient do vrouw van den arbeider in do
stad als „maid-alleen" en zijn do kinderen ,,oe baboesjkie
w djerevnje" bij grootmoedertje in hot dorp, sours honderden
wersten van do stad.
1k ban eens in eon binnenplaats 1) van eon deter kolossale huizen gegaan . Bij den ingang van do poort die
naar do binnenplaats leidde, stonden een paar j onge kerels,
in roebasjka's gekleed, met koperen munten to spelen . In
eon hook van do binnenplaats lag eon oude boor met zijn
hoofd tegen den muur ; hij was erg dronkon on vloekte
zacht in zichzelf, korte handgebaren makend . In eon anderen
hook trachtten wat kinderen vroolijk to ziju en spoolden eon
kindorspollotje waarbij ze eon heel melankoliek lied] e zongen ;
achter eon der vole vensters die op do binnenplaats uitkwamen, tag ik eon j onge bleeke vrouw zitten ; haar naaiwork lag in haar schoot on ze kook strak naar don ouden
1) BijEa elk huffs in Petersburg heeft een binnenplaats, een dwor,
waarom bet huffs ale 't ware been gebouwd is .
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dronken man ; van heel hoog zeurde een harmonica, door
onvaardige hand bespeeld en van nit een openstaand venster
hoorde ik een paar ruzieende man nenstemmen en vreeselijke
scheidwoorden .
De dworniek, de opzichter van. hat huffs, stored voor
de deur van zijn mooning en kamde zijn large grijze haren ;
door hat open venster zag ik zijn twee helpers lang uit op
den grond liggen slapen ; alles doodsch en dof. De Russische stadsarbeider die zonder zijn baba en djettotsj-kiej
(vrouw en kindertjes) in zjn eenzame duistere kamer leeft,
voelt zich een balling in de stall, heeft geen behoefte noch
hoop zijn somber levee op to vroolijken ; zelfs hue liedjes
hebben ze vergeten of ze zijn op hue lippen verstomd . ,,Ze
zinger niet meer, onze manner !" klaagde mij eens een
student-russophiel ; ,,de stall heeft hen . stow gemaakt ."
In Rusland bestaat een groote vereeniging, door hat
rijk gesubsidieerd, ,,ter bevordering der volksnuchterheid .'
Deze vereeniging heeft in alle steden van gewicht hare
afdeelingen die volksbibliotheken en theehuizen oprichten
en in zomer en winter voor goedkoope en zoo mogelijk
leerzame vermaken zorg en . Vooral de Petersburgsche afdeeling is ijverig ; waarschijnlijk omdat Petersburg van zich
zelf zoo weinig vermakelijks heeft .
Des zomers beheert zij enkele zomertuinen die voornamelijk voor de arbeiders bedoeld zijn, maar zooals hat bij
ores ook to vaak gaat : de armsten, hen, voor wie alles beg onnen is, ziet men er weinig, en de klassen, die veal meer
voor hue vermaak kunnen uitgeven, maker gebruik van
daze gelegenheid om zich extra-goedkoop genoegen to verschaffen . Er wordt geen sterke drank geschonken in die
tuinen ; het publiek moot den sterken drank, dien hat, mogelijk, bij zich heeft afgeven en krijgt dien bij bet weggaan
wear terug . 1k heb vaa gezien, hoe een moezjIek zijn pas
gekocht ,,monopoljka" - zoo noemt bet yolk de fieschjes
w®dka ( = brandewijn) die zij in de winkels van hat staatsmonopolie kunnen koopen - afgaf en, moat erger is, bij
hat weggaan wear terug kreeg. In die tuin en, die meestal
vrij uitgestrekt zijn, gebeurt alles in de open lucht ; ik
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ik zag er eon nationalistisch stuk : do inneming van Plevna,
een blijeindend treurspel in 12 bedrijven en 17 tafereelen,
vol van kanonsehoten, generaals, vaderlandslievende speeches
en krijg sgeschreeuw ; ook zijn er heel bangle Europeesche
vermaken, als clowns, eon weener dameskapel e . d . Maar
wat mj vooral zoo vaak naar die tuinen deed gaan, waren
de Russische liedjes, die ik er hooren, de Russische dansen,
die ik er zion kon .
In het Russische yolk is nog dat schoone stil-bewegende
zielsieven, dat een yolk aan hot zing en brengt ; in hun
lied] es klinkeri al hun verlangens, hun droefenis en ach!
hoe weinig vreugd . Voor het eerst hoorde ik die lied] es op
een avond, dat ik bij een mij bekende familie op do datsja 1 )
was geweest . Mijn vriend en ik wandelden door do bosschen naar het station . Het was doodstil in de lucht en
helder blonken de sterren ; we zetten oats op eon zodenbank
neor, om de rust van den zomeravond in oats to later komen . .
Van nit de verte hoorden wij do klagende toner . van eon
harmonica en na een oogenbiik kwamen nit een zijpaadje
eon troep djofkiej en parniej (boerenmeiden en knapen) ;
voorop ginger de meisjes, in borate sarafanen gekleed en
met large haarvlechten, en h-aar volgde een troep knapen,
alien in kleurige roebasjka's, waarvan do halsboorden en
manchetten met zwarte opnaaisels versierd waren ; eon van
hen lisp voorop met eon groote harmonica en speelde heel
zachtjes eon melodietje, dat do anderen mee neurieden ;
maar do slotregels, hot refrein, zongen alien luid op moe,
en do vrouwenstommen, heel hoog on gillerig, klonken
boven alles uit . Hot was hot lied] o van eon koopvrouw,
die do boerenmeiden on knapen haar waron to troop aanbiedt 2) ; eon heel eonvoudig melodietje dat maar over drie
harmonieen hop, anaar or zat in hot ontroeronde, aandoonlijke dat in ahle Russische lied] es is, waaraan men zo dadelijk
1)
die het
2)
cUehter

ilouten zomervilla'tje in de nabijheid van de groote stad . Zij
eenigszins don kunnen woven van Mel tot September op de datsja .
Later hoorde ik dat de woorden van N e k r i s s 0 f waren, den
van het Russiscbe volksleven 1821-78 .
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herkent : ja, daar is 't weer! Dat is het zacht-kiagende, of
neen, kiagend niet, want in kiagen zit een deel opstand
er is in hat gelatene, hat herusten in veal ellende, de weemoed om niet balder-bewust verdriet, de taska ! ,,Weemoedig
en opwekkend is 't in den stillen zomernacht, midden in
bet zwijgende woud to hooren bet breed-golvende Russische
lied . Daarin is de oneindige hopelooze weernoed (toska),
daarin is de onverwinbare kracht, daarin is de onuitwisebbare stempel van bet noodlot, de ijzeren voorbeschikking,
een van de grondtrekkeu van onze n ation aliteit, met walker
men veal kan verkiaren, wat in bet Russische levee onbegrijpelijk schijnt . En wat kan men al niet hooren in bet
lang uitgegalmde lied, in den zomernaeht van bet zwijgende
woud !" Dit Legt graaf Al e ks e j To 1st ®j in zijn historischen roman ,,vorst Serebrannfij" . En G o rj k I ej zegt
ergens in zijn ook her bekenden roman ,,Fom~ G o r d j j e f" over een liedje dat er in den avond gezong en. ward
,,De redeldoze weemoed (toska) en smart one. d e wonder . van
ziel en lichaam die beide afgemat zijn in den strijd met hat
barsche levee, diep lijden door de slagen den mensch toegebracht door den ijzeren rood - dit alles lag opgesloten
in de eenvoudige, grove woorden en steeg met onzegbaar
weemoedige kianken naar den verren ijlen hemel in welken
voor nieixtand en niets echo is ." Zoo danker de Russen
over hue lied .
Op hat terms van een datsja, waarlaings onze wag ging
hoorden wij ook muziek maker . Daar zaten wat j ongens
en meisjes op mandolin en en balalajka's 1) hue. neurien to
begeleiden en de wind wuifde ors nog lang hat weemoedig
getokkel achterna.
Wat mij steeds is opgevallen bij hat zinger en dansen
der Hussen is, dat zoowel de uitvoerenden als de toehoorders of kijkers steeds erustig blijven . 1k heb de vlugste
dansen zien dansen, begeleid door de dolste muziek - maar
1) E+ en snort guitaar met langen halo en driehoekigen romp bespannen
met drie snaren, waarvan do twee onderto unisone zijn en de derde eon
kwart hooger .
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hun oogen to glanzen, hun wangen to gloeien .
In die volkstuinen hoorde ik ook de oude Russische
liederen, de bfljlienen ; dit zijn liederen in episehen vorm,
die de lotgevallen verhalen der oude knjazen (vorsten) . Die
liederen zingt hot yolk zeif weinig meer, aithans niet in
do omgeving dei' groote steden .
Op een houten stellage staan in een halven kring
vrouwen en manners en kin deren, in nationals kleederdraeht ;
nit hun midden treedt een man naar voren ; hij draagt een
wit-zijden omgorde roebsjka, een wijde fluweelen broek
en hooge verlakte kaplaarzen ; zijn Karen hangen lang over
ooren en reek en zijn road afgeknipt en midden op het
hoofd geseheiden ; - dit is do gewone haardracht der Russische boeren ; - lange lokken vallen hem over de oogen,
die hij telkens met een viugge handbeweging wegstrijkt .
BIij zet ziju handers in de zijden en vangt met weeke, galmende tenorstem den zapjef, den aanhef, aan ; als hij den
laatsten toon nog vibreerend aanhoudt, valt hot koor in, in
eenvoudige polyphonic, en weer klinken de hooge vronwenstemmen gillend en kiagend boven alien nit . Do zanger
zingt het verhaal van den knjaazj (vorst) Wo 1 k on s ko j,
wiens vrouw door W a n -j o e s j k a, den hofmeester bemired
wordt ; do knjaazj komt do waarheid to weten en : ,,Oj, gij
knechten, mijn knechten, mijn trouwe knechten, hangt op
gij, hangt op don boef Wa nj k a ; last hem maar eon beet] e
bnngelen en laat mijn j onge vorstin maar eon beet] e trenren!"
zoo glimlacht hij met den huiveringwekkenden humor van
veel Russische liederen .
order hot publiek zag ik veel boeren 1) ; naast mij stood
een ouclo moezjIek met langon grijzen baard, breeders news
en diep-inliggende blauwe oogen ; hij geleek treffend voel
op Tolstoj, die in uitorlijk trouwens hot typo van den
moezjIok is ; met eon ernstig gezicht stood hj to luisteren,
met zjn korte forsche hand over zijn baarcl strijkend en bij
hot einde van elk couplet, als do stommen in een droevig
1) De Russisohe boer die in de stad op fabrieken of elders konit
werken, blijft ,,boer" ook staatsreohterlijk .
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pet nog wat diaper over de oogen en mompelde : charasjo,
otsjenj charasjo ! (= mooi, heel mooi) . Maar vooral verzamelde zich veal publiek voor de tooneelen waar gedanst
ward . 1k zag eens een langgelokt klein j ongetje, in ears
vuurrood roebasjka'tje dansen ; in 't road stonden manner .
en vrouwen, die een heel eenvoudig dansliedje in driekwartsmaat zongen - hat melodietje bestond maar uit drie verschillende toners - waarbij ze sours in de harden klapten ;
hat refrain dat heel hoog en forto gezongen werd was
etto otsjenj charasjo = dat is heel goad of mooi . Ret
jongetje begon met heele kleine vlugge schuifelpasjes, liet
zich dare plotseliug op en been zakken en stak hat andere
been heel snel recht voor zich uit, en zoo our beurten ; al
speller en speller begon hat vent] e to dansen, al scheller
en scheller zongen de vrouwen en hat charasjo ward een.
hooge, smartelijke gil
Uit den kring komen andere
kinderen, die ook met hun hander in de zijden dansen,
dansen ; dare houdt hat publiek zich niet meer in, en klapt
en schreeuwt, en de kinderen buigen, trekken zich terug in
den kring . Nu is hat de beurt der ouderen ; een volwassen
man treedt snel naar voren ; hij danst nog viugger, leniger,
virtuozer . ,,Bis, his, j esjtsjo, j esjtsjo !" (nog nog) roept men
nit hat publiek, dat zich niet zat kjkt . Maar er volgt iets
antlers ; een kleine, breedgebouwde man treedt op gevolgd
door zes manner met mandolinen en balalajka's . Dezen gaan
in een halven kring zitten, maar de kleine man blijft staan,
buigt en strijkt zijn large lokken naar achteren ; een klein
horentje, een snort hobo'tje zet hij aan zijn mond ; even
wenkt hij de achter hem zittende manner en daze beginnen fortissimo accoorden to tokkelen in een markant-gerhythmeerde
tweekwartsmaat, en de staande man begint to spelen ; hat
is een heel hoog geluid, hetwelk hij voortbrengt maar zachtvibreerend en heel teeder : een weeke lang-uitgerekte melodie ;
eerst is de begeleiding heel sober, maar langzamerhand komt
er meer beweging in en hoog stijgt op hat bibberend getjinkel der mandolinetonen. Eenvoudig, met groote aandacht spelen de manners, lettered op hunne vlugge vingers
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maar flu en dan eens opkijkend naar bet rhythmisch bewegend hoofd van den leider
Toen ik verder wandelde
kwam ik voorbij een tent waar vier Duitsche clowns bun
afschuwejjke grappen vertoonden, en de Weener dameskapel
speelde van ,,Daisy, Daisy" .
Behalve die volkstuinen is er in Petersburg ook een
,,Volkshuis van Keizer Nicolaas IT ." Daar kan men hetzelfde zien en hooren als in de volkstuinen, maar bovendien is daar een groote operazaal bj waar 's avonds een
goed operagezelschap speelt . Alles is daar we"kelijk grootsch
ingericht en tevens goedkoop : de plaatsen in de zaal kosten
van en roebel tot 20 kopeken en de galerijen mogen door
hen die voor 10 kopeken toegang in bet ,,volkshuis" verkregen hebben, gratis bezet worden .
De meeste zomervermaken van St . Petersburg ziju op
kleine beurzen berekend . In Mei verhuizen zij, die 't maar
eenigszins doen kunnen, naar de datsja en biijven daar dan
tot September . De beer des huizes gaat dan elken dag
naar de stad om daar to doen wat hij daar to doen heeft.
Zoo komt bet, dat men 's zomers in Petersburg, dat in
gewone omstandigheden toch al veel meer mannen dan
vrouwen herbergt, heel weinig vrouwen ziet . Dat viel mij
eens plotseling op toen ik op een druk uur 's middags over
den Nefskiej Prospekt flaneerde en daar al die g~euniformeerde heeren en j ongeheeren zag wandelen .
De datsja-plaatsen zuidelijk van Petersburg zijn heuvelig,
met berkenboschjes, waar tusschen de bruin-houten villa'tjes
aardig verspreid ligg en . Peterhof, bet Scheveningen en
Versailles tevens van Petersburg, is de datsjaplaats der
rijken . Men noemt Peterhof wel eens den tuin van Petersburg en dat is in zoover goed gezegd, als bij een leelijk
buffs dikwijls een leelijke tuin hoort . Lange breede lanen,
stijfaangelegde parken, kort-geschoren gras, heel kunstig
maar heel smakeloos aangelegde waterwerken, een leelijk
renaissance-paleis in een dof-rose kleur geverfd, even leelijk
als bet winterpaleis en andere groote officieele gebouwen
in St. Petersburg .
Alleen bizonder mooi is bet uitzicht
van bet paleisterras of: viak voor bet hooggelegen paleis

ligt een breede lean met hoog geboomte die recht near de
zee, den Finschen zeeboezem leidt . . . . Maar wait maakt
de zee of et mooiP

Miju werkzaamheden hielden mij drie weken in Petersburg bezig ; twee weken to veel, want aan ten week heeft
men genoeg om to kunnen verkiaren dat Petersburg eigenhjk
heel leelijk is .
De stall en hear naaste omstreken hebben iets onechts,
geaffecteerds ; zij maakten op mij denzelfden indruk als veel
chique-gekleede heeren, die ik er zag . Als ik zoo'n forsehen,
breedgebaarden Rus tegenkwam, met een gekleede j as aari
en een cylinder op ; had ik wel neiging om hem to vragen :
,,och vadertje waarom draag je toch geen roebasjka en eeu
platte pet ; dat Europeesch gedoe past j e niet !" Al het
Europeesche in Petersburg is van het nieuwste en leelijkste
soort : men vindt er de hooge, overgroote huizen opgepropt
met tientallen gezinnen ; men ken zich vermaken met het
slechtste wet Europe op het gebied van ,,afleiding" en ,,tijdverdrijf" heeft uitgedacht - maar niet ziet men er d&
monumenten van een schoone jeugd, die ons met zooveel
leelijks in de groote Europeesche steden ken verzoenen ;.
geen enkel oud gebouw, lief oud straatje, of het grijze turfsteen van een cathedraal bracht mij tot mijmerend stilstaan
,Ales in Petersburg is groot zonder grootschheid, of klein
zonder liefheid of bout zonder kleuren-harmonie ; en het
schoonst-Russische is er hooghartig veronachtzaamd . Be
voornaamste kerken zijn een slechte nabootsing van Europeesche modellen, en maar heel klein in aantal zijn de
in oud-Russischen stijl gebouwde huizen . Het is alsof
Petersburg zich schaamt eefl Russische stall to zijn, zooals
een parvenu zich schaamt dat zijn vader een arbeider was .
Maar evenmin als een parvenu zich de manieren van een
gentleman ken eigen makers en altijd een leelijk mengsel
van niet-af-te-leeren grofheid en niet-aan-te-leeren fijnheid,
vertoont, zoo ken ook Petersburg zich niet voor een echtEuropeesche stall doers houden . In het centrum houdt dc
stall nog een beetje hear fatsoen op, - maar even daarbuiten . . ., grijnst vuilheid, slordigheid en armoede u tegemoet ; .

- 222 dear wordt hat plaveitsel nog sleehter, de trams rijden er
nog Iaugzamer en als het een half uurtje regent vormt
zich een dikke pappige modder overal .
Mijn heerlijkste momenten in Petersburg heb 1k doorgebracht in de Ermitage, het keizerlijk schilderijenmuseum ;
dear was het mij een genot en verkwikking beide, om na
al het leelijkst-nieuwe, geaffecteerde, onechte, vreemde, mijn
oogen to later rusten op hat echte mij zoo eigen schoon
van de portretten van B e m b r a n d t, mijne door hit borate
vermoeide oogen to later streelen door de zachte kleuren
en vormen van de binnenhuisjes van de H o o c h .
In Moscow maakte ik kennis met een j ong Bussofiel
en toen daze zich opgewonden en bitter over hat Westen
uitliet, sprak hj wijzend near de richting van Petersburg
over den ,,oer®d", hat monster, de mis-geboorte aan de
Newts. 1k was toen al een pear meanders in Moscow en
leerde hat Hussische levee, de Russische aspiraties wet
hater kennen - en stilzwijgend luisterde 1k toe .
De refs van Petersburg near Moscow duurt 13 14
uur . Het was een regenachtige en donkere nacht toen ik
de refs maakte en hat eenige licht, dat men zag, waren de
hoogopvlammende vuren der soldaten-bivouacs die op kleine
afstanden fangs de gansche spoorlijn waxen opgeslagen one .
die to bewaken, want de tsaar zou spoedig terugkomen van
zijn bedevaart-tocht near San5wo, wear zooeven vader
S e r a fi e m heilig verklaard was .
Wat is er somberder van eentonige droefheid den de
prostor ; de Russische vlakte ; de dorpjes die alleen de bruingroene vlakte zouden kunnen vervroolijken, makers hear
nog triestiger . Ordeloos liggen de kleine donkere iezba's
(boerenhutten) aan beide kanten van den kronkelenden
landweg . In den komenden morgen zag 1k sours even een
kerkkoepeltje glanzen in de omwolkte zon, of een moezjiek
in heiroode roebsjka liep op den wag en staarde den
train na.
,,Waarmee, o steppe, zijt gij versierd? Versierd zijt
gij met wooden, net moerassen, en den nog, o, steppe, met

223 den grooten weg, maar nieinand, nIemaud reed dear over"
Dit steppeliedje herinnerde ik mij then ik 's ochtends vroeg
voor hat geopende treinraampje stond en de zon opkwam
en in de verte ears berkenboseh begon to glinsteren . Den
grooten weg zag ik, wear niemand, niemand op ging .
Hat eenige station van beteekenis tusschen de beide
hoofdsteden is Twerj . Daze stall ligt, als al de kleinere
Russisehe steden, vrij ver van hat station verwijderd zoodat
men van den trein nit er maar heel weinig van zien ken .
Tegen negen uur in den ochtend naderden wij Moscow .
Dc meeste passagiers stonden voor de treinvensters en
hadden hat over de stall, met opmerkelijke en wel-aandoende
Iiefde . ,,Mtoesjka Maskw! Moedertje Moscow !" zeiden ze,
en wezen elkaar de kerken en bogen zich diep, vela malen
achtereen een kruis slaande .
1k moet hier even een opmerking makers over de Russisehe
teal near aanleiding van de uitdrukking : moedertje Moscow .
Uitdrukkingen als daze en als b .v . Witte nachten, slapende
wooden, miju duifje, vadertje, lief] e, broedertje e .d, hebben
voor den Bus niet dien poetischen of lieven kiank als voor
ons, wier teal van hat dagelijksch levers matter en minder
bewegelijk is den die der Bussen ; hat zijn voor den Bus
woorden van dagelijksch gebruik en heel vaak ban ik duifje
genoemd of heb anderen dit streelende woordje toegevoegd .
Dc Bussische volksaard is bewegelijker, breeder of liever
wijcler, zoowel in hat goede als in hat slechte, den die der
Westersche volken . Dit is uiterlijk zichtbaar in hun gewoonten,
bewegingen, gebaren, maar spiegelt zich ook of in . hun teal .
Zoo heeft men ears den eenen karat ontelbaar veal lieve
verkleinwoordjes, die door een vriendelijken Bus gebruikt,
iemand hat hart warm kunnen makers . Als een Bus wil
spreken van een ,,lief klein huisje" bij voorbeeld, den heeft
hij voor de woorden lief en klein diminutieve vormen ; daze
diminutieve vormen van hat bijvoegelijk naamwoord wonders
ook bijna altijd met een bizonder accent uitgesproken ; ecu
beet] e hoog en gerekt ; men ken hat vergelijken met onze
nitspraak als we zeggen b .v . ,,een heel lief klein huisje" ;
maar de Bus zegt 't toch nog veal nadrukkelijker . ,,Kom

vadertje, als U tijdje heeft wees dan zoo beminnenswaardig
en verplicht me met een bezoekje in mijn woninkje !" Met
daze woorden ward 1k eens toegesproken door een heer,
net wien 1k een uur to voren kenitis had gemaakt .
Be eerste dagen van mijn verblijf in Rusland was 1k
niet opgewassen tegen daze sours overweldigende vrlendeIijkheid, in gevallen, waarin men er op ziju hoede tegen
moat zijn ; namelijk in winkels en bij onderhandelingen met
huurkoetsiers . Be vriend, met wien 1k in Peterburg to
zamen was, had mij wel een handleiding gegeven voor bet
nemen van een huurkoetsje maar miju weekhartigheid, of
misschien moat ik zeggen : miju onervarenheid deed mij den
eersten keer dat 1k een rijtuigje nam wel twee maal to duur
betalen ; maar wat zal men doers, als zoo'n mooie blondgebaarde,
, Ianglokkige man (wat geleek hij op T o l s t oj!)
met zijn vriendelijke blauwe oogen u toeknipt en een nitnoodigende beweging met zijn hoofd maakt en vleiend zegt :
,,Toe dan meneertje, toe dan mijn duifje, g&f me nog een
kopeekje, toe nou, toe nou !" Ads een Rus u beleefd toespreekt voegt hij vaak aan bet elude van vale woorden ee
s 1) die heel lispelend uitgesproken wordt ; en dat verhoogt
de vrlendelijkheid van bet geheel flog .
Bit zou men bet lieve van de Russische taal kunnen
noemen. Maar die lieve woorden in kiank en beteekenis
vinden hun tegenstelling in een aantal scheld- en krachtwoorden, ongeevenaard door die van Europa 2) . Do Russische
scheidwoorden hebben echter dit voor bij die van onze
krachttaal dat ze our zoo to zeggen schilderachtiger en_
humoristischer zijn : ,,bloeddrinker, zielverderver, hondenzoon, tevenkind, zwijn, zwijnsoor" ; ja eens heb 1k eene booze
koetsier zijn paard voor ,,vervloekten student !" hooren nitschelden, walk scheidwoord de meaning to kennen geeft
die men bet yolk over de vaak roerige studenten heeft ingeprent. Maar bet grootste contingent der Russische kracht-t
taal wordt ingenomen door een verzameling ontuchtige
woorden die mag bogen op een afschuwelijke verscheidenheid .
1) Men zegt dat dit de rest van bet woord Soedaarj = beer, is .
2) De Russen spreken steeds van Europa in tegenstelling met Rusland .
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die kracht van uitwerking als de beteekenis zou does vermoeden - evenmin de lief kozende woorcien .
Then er sneeuw was gevallen in Moscou en de cluizenden
kleine sleedjes vliegenssnel en bijna geruischloos over de
vastbevrozen seesaw door de straten gleden en bijna alle
gewoon straatgedruiseh vercloofd was, then hoorde men bijna
alleen maar het schreeuwen en schelden der iezwosjtsjieken
(b.uurkoetsiers) : ,,Bjeregies! (pas op), doerak 1 ) ( stommeling,
gek) ; djawol (duivel) ." Als een Rus kwaad is, of bards
woorden gebruikt, in 't algemeen als hij nadrukkelijk spreekt,
dan vormt hij de woorden vo6r in den mood en klinkt zijn
stem zwaar en dof-galmend . Een algemeen-verbreide gewoonte der Russen is to spuwen-uit-boosheid, wat sours een
inderdaad verschrikkelijken indruk kan makes . 1k was eens
in een winkel waar een patrOon zijn winkelbediende ,,uitspuwde" . ,,Tjfoe !" - en bij dit woord spuwde hj krachtig
op den grond - ,,Vervloekte hoed, stommeling !" De bediende had blauw in plaats van rood katoen to voorschijn
gehaald .
Ret is de ,,sjierokaja natoera," de breeds natuur, die
de Russen tot allerlei excesses, ook in de taal brengt ; bet
is dat groote, ongebondene, uitbundige in bet kwade als in
het goede, in kunst - en maatschappelijk levee merkbaar,
dat den Bussischen volksaard niet altijd sympathiek, maar
immer belangwekkend maakt . Ret is waar, dat een relatieve
misdaden-statistiek voor Rusland een hoog cijfer zal opleveren, maar ik geloof dat, indien een statistiek van goede
en schoone daden mogelijk ware, Rusland ook hierin vooraan
zou komen to staan .
Aan de wijze, waarop een Rus Petersburg en Moscow
beoordeelt, kan men zijn gezindheid, zijn politieke en economische richting leeren kennen . ,,Oth" zei mij eens een
j ong Petersburgsch ambtenaar ; hj had apes van Zo I a
gelezen en van M a e t e r ii n c k en kende bet eerste deel
1) Pit soheidwoord heb ik, doch met verplaatst accent (dOerak) ook
in Holland gehoord met de beteekenis van ,dwaze kerel' of ,dwaas wijf .'
O .E .1V5
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van ,,Das Kapital" 1) op zijn cluimpje . - ,,Oeh, er is veel
op Petersburg aan to merken wellicht ; maar in Petersburg
zit de jonge kraclat, hat opgewekte streven om hat nieuwe,
voor Rusland etnignoodige, hat westersehe over to nemen .
Zie zijn rechte straten - ping hj opgewonden voort zijn Europeesche bouwtrant, zie de massa's Europeesch
gekleede mensehen
en vergelijk daarmee dare Moscow,
die met haar kromme straten en stegen, haar heiligenbeelden
en bijgeloof, haar houten huizen en duizenden moezjIeks
hat levered bewijs is van de achterlijkheid, het willenachterlijk-zijn van een groot deal van ores yolk ."
Ter illustratie van daze bij velen gangbare meaning
heal ik her aan een pleats wit een werk van den Baltischen
historicus A 1 e x a n d e r B r u c k n e r, die reeds door zijn
nationaliteit (hij was een oostzee-IRus en professor in Dorpat 2)
een echt zpadniek moat zijn d . w . z . een Russisch onderdaan,
die meant dat de westersche cultuur, zoowel de geestelijke,
als de materieele, noodig en gezegemi is voor Rusland .
Daze laat zich aldus wit 3) ,,De hedendaagsche reiziger die
gelegenheid heeft de physiognomieen ler beide hoofdsteden
(Petersburg en Moscow) to vergelijken, verkrijgt den indruk
dat bier twee verschillende, elkander tegengestelde perioden
van Rusland's geschiedenis archiectonisch vertegenwoordigd
zijn . De gebouwen van bet Kreml vertegenwoordigen bet
oosten, de ,,Prachtha - ser" van Petersburg beteekenen
Europe . ,,Mit dam Wesen der Subjecte, welche im Mittelpunkte des Russischen Staatswesens standen, anderte sick
notwendigerweise audi in re Gehause ; die fruheren in Asiati1) Het is wellioht noodig op to merken dat „Des Kapital" van
M a r x ha Rusland niet verboden ia en druk gelezen wordt . Wel zijn enkele
van M a r x' s kleinere geschriften niet toegestaan evenmin de popularizeering van M a r x' s theorieen door K a u t sk y . Als een klein staaltje
van de wijze waarop de Russische censuur to werk gaat, voeg ik bier nog
aan toe dat bet bekende boek van B e r n st e i n ,,Die Voraussetzungen"
toegestaan is maar niet de bestrijding daarvan door K a u ts k y .
2) In de offic,ieele taal wordt nooit van Dorpat gesproken ; dat is to
,,on-Russisch" . Mn spreekt, volgens een historisehe overlevering van
,,Joerjef."
3) Geschichte Russlands bd . I S. 193 .
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In Moscow maakte ik kennis met een pear hartstoehte1jke Russofielen . En van hen, ears jonge blonde man, met
achte blauwe dwepersoogen, dezelfde die Petersburg een
misgeboorte noemde - hij was al j aren lang student en
verdiende een schamel stukje brood met les geven - vroeg
mij in een van de vale gesprekken die ik met hem had
,,Is Petersburg niet een vreeselijke stall, een allerellendigste
karakterlooze stall P Vindt je niet P Die stall heeft niets van
zich-zelf ; Pet is al s een doinme luie school] ongen die van
zjn knapper-gewaanden buurman alles afkijkt en den zegevierend zegt dat Pet zijn werk is . Die stall hoort goad
thuis in de reeks van rampen die P e t e r over ons land
heeft losgelaten, een schakel in den keten die hij ons arme
yolk om den hall heeft gelegd".
1k wil Pet niet wagers op daze pleats beslist partij to
kiezen in de kwestie die zooveel Russische hoofden en
harten bezig houdt : moat Rusland zich doordringen met
Pet West-Europeesche ; moat Pet zich open stellen voor alle
Westersche invloeden ; moat Pet 't Europeesche staatssysteem
aannemen P - of moeten de stille krachten van dit yolk
met zijn onwestersche geschiedenis hare eigene langzame
inaar zekere ontwikkeling hebben, bestuurd door een wijs
regeeringsbeleid a - Er is meer kennis van de beschavingsgeschiedenis van Pet Russische yolk noodig, den waarover
ik tot nog toe vermag to beschikken om in dezen een
meaning zoo to verkondigen, dat ook anderen die zullen
kunnen dealers . Maar als belangstellend reiziger mag ik wel
verklaren, dat ik, wet de beschouwing der beide steden
Petersburg en Moscow betreft, ears de zijde der Russofielen
sta . Men mag van Moscow zeggen wet men wil, men mag
de straten smal en krom, Pet plaveisel nOg vuiler en slechter
dan dat van Petersburg noemen ; men mag kiagen dat de
stall grillig en bout en onharmonisch en onaesthetisch is,
en misschien is dit allemaal wear - maar : Moscow heeft
een eigen karakter, dat zij rondweg toont ; er is iets oprechts,
1)

Zie ook zijn boek ,,Die Europaisierung Eusslands" Gotha 1888

onvervalschts in die stad, evenals in den moezjIek, die zich
niet schaamt, niet behoeft to schamen over zijn padjofka
(hoerenjas), roebasjka en pet .
Mijn liefde voor moedertje Moskou is zelfs zoo groot
dat ik haar reeds vergeven heb, wet ze mij den dag van
hare kennismaking heeft aangedaan . Met een verlicht en
verruimd hart verliet ik het strenge, harde vadertje Petersburg, en vreugdelachend snelde ik moedertje Moscow tegemoet
hopend en begeerend dat ze mij de taska wit de oogen zou
kussen, dat ze mj zou koesteren aan haar moederhart . Ach,
arme, ik moist niet moat mij to wachten stood ; kon niet vermoeden dat de hooge vrouwe mij ruwelijk van zich of zou
maar last mij eerst van een
stooten omdat, omdat
omstandigheid gewagen die den lezer het geval begrijpelijker
zal makers.
Zooals bekend is, heeft men voor een verblijf in Rusland
een pas noodig die geviseerd moet worden door den consul
of gezant van Ruslaud in des reizigers pleats van inwoning,
op welke pas behalve het gewone signalement nog den
godsdienst van den bezitter moet vermeld worden ; dit geldt
onvoorwaardelijk want menschen zonder godsdienst kept
men in Rusland niet . Ads die pas op deze wijze in orde is
gemaakt, zal men in Rusland verder geen last hebben, en
vrjheid van beweging . Maar buitenlandsche Joden worden
in Rusland niet toegelaten, tenzij met bijzondere aanbevelingen van invloedrijke personen of van de regeering zelve .
P+ en. dergelijke aanbevelirig had de schrijverdezerherinneringen
noodig, want hij is van Joodsche afkomst . Dear mijn bezigheden in Rusland van zeer vreedzamen aard zouden zijn en
1k volstrekt niet in den zin had mijn gemassacreerde stamgenooten van Kisjinjof (Kischinew) to wreken, kreeg ik met
behuip van gewenschte aanbevelingen en het bemiddelend
optreden van onzen gezant to Petersburg de gevraagde toestemming en kwam er op mijn pas to staan dat de Nederlandsche onderdaan, de Jood, die-en-die verlof had bekomen
vrij in Busland to verblijven en to reizen van zoo lang tot
z66 lang . Doch zooals men weet neemt Groot-Busland een
bizondere pleats in Europeesch-Rusland in, in zake het
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goedkeuring van de regeering woven. In Groot-Rusland
heeft de stall, de heilige stall Moscow nog dit bizondere,
fat Joden, die er geen ,,woonrecht" hebben, er geen 24 uur
inogen verblijven zonder toestemming van den generaalgouverneur, ook al hebben zij overigens recht om in GrootRusland to verblijven . ,,Woonrecht" in Moscow hebben . die
Joden die lid ziju van het hoogste gilde der kooplieden
d .w .z . zij die een heel hoog patentrecht betalen, en de
academisch-gegradueerden 1), en ten slotte de afstammelingen
der Joodsche soldaten van N i ko 1 a a s I, die in den Krimoorlog meegestreden hebben ; deze hebben dit recht voor
zich en hun nakomelingen na den oorlog van genoemdeu
keizer verkregen . Het aantal Joodsche studenten mag een
zeker percentage niet overschrijden ; zoo mogen by . in. Moscow
de Joodsche studenten niet meer dan drie procent van het
gansche studentenaantal bedragen, en zoo zijn er nog meer
van dergelijke beperkende maatregelen tegen de Joden genomen, wat echter niet wegneemt dat de Joden alle staatsburgerlijke plichten moeten vervullen 2).
1k moist van dit alles heel weinig of niets af, toen ik
op een Zondagochtend in Moscow aankwam en dacht dat ik
gernst mocht zijn met mijn al vele malen gezegelde en
gestempelde pas op zak . 1k liet mij naar een hotel brengen,
verfrischte mij een beetje en legde mij op een sofa om,
vddr jets anders to doers, moat wit to rusten van den d®®rgewaakten nacht .
1k had zooals 't behoorde, mijn pas direct aan den dw®rniek 3) laten geven . Juist begun ik een heel lieven . Broom
1) Men vertelde mij Bat voor grof geld nog wel eens academisohe
diploma's to koop zijn .

2) Onlangs nam de Russisohe regeering een hear kenteekenend besluit :

ten opzichte van Finland werd bekend gemaakt Bat de Russen grondbezit
in Finland mogen verwerven ; (jets moat vroeger door de Finscbe wetgeving

'erboden was), de Joden echter bleven van Bit recht uitgesloten.
3) Elk Russisch huffs heeft een dwOrniek, die betaald wordt door den
huisbezitter . Die dwOrniek is behalve concierge ook moat wij zouden noemen
onbezoldig d rijksveldwachter . Hij heeft het politietoezicht over het huffs,

moet er voor waken Bat dear niets onwettigs gebeurt, geen verdachte
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deur . De oberkelner kwam binnen met een verlegen lachend
gezicht en mijn paspoort in zijn hand . ,,Neem me niet
kwalijk, meneer - glimlachte hij verontschuldigend we kunnen u dezen nacht met den besten wil niet herbergen ; 't spijt ons natuurlijk heel erg, maar we molten
't niet riskeeren." - „Wet is er den P" vroeg ik ; ik voelde
me van kleur verschieten . - ,,Ja ziet u, u is een Jood
niet wear, en ziet u, uw pas moet eerst op de kanselarij
van den generaal-gouverneur geteekend worden en zoo . .,
begrijpt u . . ." 1k kreeg een onaangenaam hulpeloos gevoel
over me en keek beteuterd naar mijn open koffer die eeu
spot in mijn oogen werd . 1k praatte nog lang, maar . . .
ik moest welt . 1k probeerde het nog eens bij twee andere
hotels wear ik het zelfde to hooren kreeg en dear ik niet
genoegzaam over de middelen beschikte, die in Rusland zoo
gemakkelijk het jus strictum in een jus aequum kunnen
veranderen, moest ik eens goed overdenken wet mij in dezen
mm aangenamen toestand to doers stood . All es had direct
geschikt kunnen worden, als de dag van mijn aankomst in
Moscow geen Zondag geweest ware, op welken dag de kanselarij gesloten was en de consul en viceconsul op burs
datsja bleken to zijn . Twee wegen stonden voor mij open :
den nacht op street doorbrengen of ergens buiten de rook
van Moscow een onderkomen trachten to vinden . Dear ik
niet veel zin had als verdacht vreemdeling opgepakt to
worden koos ik bet laatste en kwam na inlichtingen ingewonnen to hebben, to weten dat bet naastbij gelegen stadje
de districtshoofdplaats Mazjasj sk was, drie uur sporens van
Moscow gelegen, in de richting van Warschau . 1k liet mij
weer met al mijn bagage naar bet station rijden en zette
mij dear op een bank neer, peinzend over bet vreemde geval
dat iemand, door geen enkele kwade bedoeling bezield, geem
personen -verblijf houden, geen verboden boeken komen enz ., enz . De
passers der aankomenden worden hem ter hand gesteld en hij laat ze bij
de politie insohrijveu . De Russen zeif hebben ook passers noodig . ,,Een
menscb zonder pas is geen mensob !" last Go rj k i ej in ,,Nachtasyl" iemand
zeggen.
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onderkomen kan vinden in een stall van moor den een mi1lioen zielen .
De trein naar Mazaajsk rijdt fangs versehillende datsjadorpen, opgewekte mensehen die hun Zondagavond op
de datsja van vrionden of verwanten in gezelligheid of vermaak zouden doorbrengen . Bij elk station stegen er menschen
nit die door hun gastheeren en -vrouwen met vroolijke
uitroepen en blijde gezichten ontvangen werden en lachend
en druksprekend de berkenlaantjes ingingen . Ten slotte
bleef ik alleen over in den wagon . Wie gaat ook 's Zondagsavonds van Moscow naar Maljaajsk?
De avond was reeds gekomen en de mean stond hoog
boven de vlakte ; goon menschelijk wezen of een onkel
teoken van zijn aanwezigheid was or to zion : de vlakto,
de vlakte, zonder sluierende novels, maar naakt, in al hear
armelijkheid .
Om half tier 's avonds kwam ik in mijn ballingsoord
aan ; ik was do eenige passagier die hier uitstapte . Aan
hot buffet drank ik eon glas thee met Citroen en informeerde hoe ver do stall van hot station gelegen was en of
ik or eon hotel kon vinden ; men lichtte mij in dat ik nog
drie en eon halve worst to loopen had (ongeveer drie kwartier loopen) en dat or eon zokore J 1 ko f A n t 6 n o w io ts j
eon herberg had, wear hot ,,nietsjewo" was, d . w . z . vrij
good. Men duidde mij den weg nit en ik ging op pad,
want voortuigen waxen or riot to krijgen .
0! hot was mij wel heel zonderling to moede toes . 1k
dear in mijn Europeesch reiskostuum - eon Baedeker kwam
wit den zak van mijn grijze jas kijken en ik droog eon
bruin-linnen reiskoffertje in mijn hand - over den kronkelweg door do vlakte hop . 1k wilde vroolijk zijn on een
mij bekruipend gevoel van weemoedigheid - weemoedig
waarom? - van mij afschudden ; 1k wilde eon lied] e zingen
van den Blollandor en den Zeeuw die ,,door do woeste zoo"
loopen ,,als door hot bosch de leeuw", maar mijn eigen
stem kionk mij vreemd en rauw en spottend in do ooren .
1k zette mij aan den karat van den weg neer op hot gras,
stak een sigaret op en kook eons in hot rond : overal de
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rust heat, maar de stilte van de eeuwig-wachtende, eeuwigtreurende vlakte . 1k was j uist van plan mij een beet] e
verdrietig to gaan voelen . . . . maar dear kwam iets nit de
verte aanbewegen en de wind bracht enkele verwarde
geluiden mee .
Waarom zou ik mij her heidhaftiger voordoen den ik
ban en niet vertellen dat een huivering mij beving then ik,
vreemdeling op daze eenzame, eenzame vlakte in hat hart] e
van dit overvreemde land - hoe stil was de avond! - then
ik met schuingebogen hoofd zat to luisteren near de naderende menschengeluiden . Het naderende bleak een trojka 1)
to zijn . Op den bok van hat onaanzienlijke bexuodderde
wagentje zat een groote forsche moezjiek, die op wonderlijke wijze ziju drietal toeschreeuwde, liefkoosde of uitschold .
In hat rijtuigje zat ook een moezjiek die met hoog-gillende
stem een lied] e zong . Beiden waren dronken .
Then de trojka viak bij me was bracht de koetsier
hat drietal met een ,,brr !" tot staan .
- ,,H barien (meneer, bans) hoeveel gefje near de stad ?"
- „Dank] e, ik zal loopen."
- ,,Noe tsjto-zje (nu, wet den) ; hat is al zoo last en nog
zoo ver ; gf eeu paltjIenniek, (halve roebel) ." 1k stemde toe .
,,Mijn broer mag zeker wel bij je zitten P" zei de voerman en wees met zijn kort zweepje near den man in hat
wagentje, die nog steeds zong en mij glimlachend aankeek .
- ,,Hij is een beet] e dronken, zie j e, barien, maar een
maladjets is hij (kranige kaerel) ."
1k ging zitten en de ,,maladjets" omarmde mij en
drukte mij een vochtige kus op mijn wing .
- ,,Geef me een papieros (sigaret) vadertje !" vleide
hij . Wij staken beiden op - en dear ging 't! De voerman
klapte met de zweep en ,,noe-oe !" brulde hij . Als de blik1) Ecu trojka is een driespan ; hat middeiste paard is een drawer
en de twee buitenste, die met losse riemen aan hat middeiste bevestigd ziju,
kunnen slechts galoppeeren . Daarbij zijn de buitenste paarden er op afgericbt dat hat linksche zijn kop steeds near links buigt, hat rechtsche near
reohts . Bit geeft ecu wondermooien aanblik als zoo'n trOjka in voile vaart is .
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sem zoo snel viogen we over den weg ; en als het wagentje
over een kuil reed en ik van den schok haast er uit tuiinelde greep de broer mij met zijn voile hand in den nek
en riep met dikke dronkemansstem uit : ,,Tsjto ttij! Tsjto
ti j djellajesj! (Wet j ij, wet doe j e !")
Zoo deed ik 's avonds om elf nur mijn intocht in
Mazjajsk en reed naar J a ko f A 'it on ow i e t sj toe die
Loon ,,goeie herberg" mast hebben . Natuurlijk moest ik
dien hear mijn pas wear toonen ; hij las den inhoud en
bekeek me toen van top tot teen . Nooit hoop ik wear zbd
verdacht aangekekeu to worden . 1k trachtte zoo eenvoudig
mogelijk voor me uit to kijken maar kon niet verhinderen
dat hat blood me naar de wangen steeg . . . .
1k zou de greuzen die ik aan dit opstel gesteld hob verve
to bui€en gaan, en ook die der aandacht als ik de verdere indrukken van dien uacht uitvoerig vertelde - hoe ik nog voor
naar bed to gaan op read van J a ko f A n t ®n o w i e t sj langs
den boulevard grog wandelen, wear - zeide hij - allemaai
lieve meisie goejjoet 1) ; hoe ik zijn read opvolgde en werkelijk
lieve meisjes zag, die me goedmoedig uitlacliten : ,,Wot
tam !" zei er een en woes glimlachend naar mu ; hoe ik op een
allersmerigst bed in een morsige kamer mij to slapen lei,
en den volgenden morgen bemerkte dat ik den ganschen
nacht met een viezen trek om miin neus geslapen had ;
hoe ik 's ochtends vroeg met een ruwen boerenwagen
(teljegga) boven op een bos stroo gezeten naar hat station
reed waarbij ik me voelde alsof ik naar hat schavot gebracht wend - hat avontuur eindigde hiermee, dat dien
zelfden morgen onze gedienstige consul in Moscow alles in
orde bracht .
Een volgenden meal hoop ik wet to vertellen van miju
verblijf op de datsja en hat leven in Moscow .
1) Bit woord komt in enkele opzichten overeen met one ,wandelen'
dock heeft met daze beteekenis tot grondtoon een ganeche gamma van
andere beteekenissen tot ,liederlijk zijn' toe . Veelal beteekent hat : hat
wandelen van jongens en meisjes 's zomeravonds buiten, in mijmereud
verlangen naar elkaar. In een stuk van OstrOfskiej (waarover wellicht
later), „Hat onweer", zegt een vrouw die hear man bedrogen heeft : ja
goeljala : ze had 's avonds met een anderen man lange de Wolga gewandeld .

aria van Reigersberch .
Doon
Prof. Dr. L. KNAPPERT .

Van den wand der Remonstrantsche kerkekamer to
Amsterdam ziet zij op ons neer, do kloeke, schrandere, beminnelijke vrouw van H u g o G r ot i u s, en die het sprekende
portret lang aanstaart en or zich hoe langer zoo meer toe
voelt aangetrokken, verheugt zich hartelijk, dat M a r i a's
levee en M a r i a's persoonlijkheid ons thans zoo duidelijk
voor den geest staan . De emeritus-hoogleeraar dr. H. C .
Ro g g e heeft alien, die land en historie liefhebben, bizonder
aan zich verplicht door de uitgave van do brieven van en
aan Maria van Reigersberch en ook der Maatschappij
van Letterkunde to Leiden, die de onderneming steunde,
komt onze dank toe . Men moge dan, zelfs waar het eene
zoo lang reeds overledene geldt, nooit nog zonder een vaag
gevoel van onbescheidenheid lezen in die intieme brieven,
voor onze oogen niet bestemd, nochtans verheugt men zich
over dat thans molten doordringen in het hart der nitnemende vrouw, die men (zooals F r u i n met andere woorden
zegt van mr. George Rataller Doubleth, J7erspreide
Gesehriften IV, 243) zou wenschen to beschouwen als de type
van de Oud-Hollandsche vrouw van haren tijd . M a r i a is
dat niet, voorzoover zij velen harer zusteren zeker verre to
boven ging ; zij is het wel, daar zij karaktrekken in zich
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vereenigt, die wij kenmerkend vinden voor de Hollandsehe
vrouw van toen en die wij ook nu nog, wear wij ze
aantreffen, met blijdsehap begroeten . Zeker herinnert
menigeen zich nog die peri000p in de Gigs van 1889,
I, 510-513, waarin dr . H . J . Pol a k spreekt over de
vrouwengestalten der 17e eeuw : elk zijner woorden past
op M a r i a, die in al den glens barer deugden, barer gezonde kracht, barer blijheid staat can den ingang onzer
gouden eeuw. Zoo iemand ooit mocht gewenscht hebben
V on d e is Badeloch, beeld der oprechte trouw, to zien afdalen van de planken en in levende lijve omwandelen bier is zij, M a r i a, des ballings huip en read, maar, naast
hear deugden, begaafd net dien geest, met dat snaaksch
vernuft en met zich omdragende die kleine onvolmaaktheden, welke aile op daze aarde ons de deugd dichter bij
brengen en ietwat van hare mogelijke eentoonigheid ontuemen .
net was to verwachten, dat Ro g g e 's uitnemende arbeid
een aantal pennen in beweging zou brengen . Het laatste,
wet mij van dien acrd onder de oogen kwam, is bet uitvoerig artikel van dr. H . Br ii g mans in de Tijdspiegel van
Augustus dazes jeers . Zoo schreef eenmaal P r u i n zijne
beroemde studie over H u g o d e G r o o t en M a r i a near
aanieiding van de uitgave barer brieven door V o 11 e nhoven en S c h o t e l in 1867 . Vat nood! Hat ken slechts
goed ziju, zoo velen lust gevoelen door to dringen in den
geest eener voortreffelijke vrouw . Met hear ons vertrouwd
inaken zal ons groot voordeel doen . En voorts, een rijk
karakter als dat van M a r i a en eene vrouw, die in haren
tjd zulk een invloed heeft geoefend, vertoonen telkens
wader nieuwe kanten, waarop 't verlangend oog van nieuws
met vreugde rusten mag . Voor mij, na de iectuur en de
overdenking barer brieven is zij de kerngezonde, krachtige,
geestrijke Hollandsche vrouw, zooals bet vaderland ze aitijd
behoeft en nimmer to veal bezitten ken . Men zegt, dat
T a c i t u s de „Germanic" zijnen Romeinen ais een spiegel
voorhieid to hunner beschaming . Elke vergelijking gaat
kreupei, en in dit geval zou zij weinig hoffelijk zijn . Maar
zeker mag men wenschen, dat veal Nederiandsche vrouwen
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zij deze ouderwetsehe lElollandsehe patricisehe bewouderen
mogen .
Eene Nederlandsehe en eene protestantsehe vrouw.
Het is her niet de pleats uitvoerig to teekenen welk eene
wijziging de reformatie heeft gebracht in de denkbeelden
omtrent het huwelijk, de pleats, die de vrouw mag innemen,
den invloed, dien zij oefenen kann en de waardeering, die
hear toekomt . Dit alles blijve voor elders bewaard . Maar
het leven van Maria van Reigersbereh wordt niet
verstaaii, als men dew ommekeer buiten rekening last .
Zoo zij onder hare zusteren near voren treedt - alien
hebben zij eene schrede voorwaarts gedaan . De verwerping
van het coelibaat ais staat van hooger vroomheid is wezenhjk
een eerherstel voor de vrouw . Welnu, aanstonds hebben
zij de pleats ingenomen, die hear wordt geruimd . Ret
is merkwaardig hoeveel vrouwen men tegenkomt op de
eerste bladzijden onzer hervormingsgeschiedenis d . i. in de
martelaarsboeken . Tiler zijn zij! Zij zullen ook ]ijden en
ales offeren voor de heilige zaak en hare mannen ter zijde
staan ; zij zijn bereid ,,in der eerde gedolven," of ,,in eene
tobbe verdrouken" to worden met denzelfden cooed, in hetzeifde geloof als hare echtgenooten . Ret is wear, dat bij
't minderen der geioofsvervolging, ais rust en orde allengs
terugkeeren, de vrouw weder beseheidener pleats inneemt .
Eene rol ais M a r i a v a n IR e i g e r s b e r c h speelden er maar
weinigen. Ret is mogelijk een groot aantal harer to noemen,
die in hetzelfde oogenblik ten tooneele verschijnen en verdwijnen, zooals (men vergunne mij en voorbeeld) die vrouw
van D avid J or is z ., onzaliger gedachtenis, D irk j e Wi 11 e m s, van wie eene tragisch-komische luim der historie
heeft gewild, dat zij ons zou worden voorgesteld als eene
,,dertele linnennaaister ." In dat uiterlijk staat zij voortaan
voor ons, zonder verder Toed of kwaad . Ja, zelfs de dusgenoemd bekende vrouwen onzer geschiedenis, wet weten
wij ten slotte van hear P Van K e n a u behalve hear m .oed,
van M a r i a v an U t r e c h t behalve Karen voetval voor
MauritsP Wat van Saskia, wet van Maaike Wolf?
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Ho oft s minneliederen bezingen eene bekoorlijke nj van
frissche, bioeiende, guitige jufferen ., wier lack is als muziek maar alles en alies to zamen genomen, hoe schraal is onze
kennis! Toch, en is geen twjfe1 of de Hollandsche vrouw
in de dagen ouzer giorie heeft met harem echtgenoot megeleefd . Wie den rijkdom ziet aan groote mermen op elk
gebied in onze gouden eeuw, hij erkent in die uitstorting
van genie en talent verborgen factoren en werkingen . Maar
is bet nochtans wel to denken, dat zd6veei energie, ondernemingszucht, taaiheid, zooveel lust en levensbegeeren, zooveel kracht en cooed en gezondheid naar lijf en ziel, ailes
zou hebben gestaan buiten den invloed van gansche geslachten van krachtige moeders en krachtige vrouwen, krachtig
wederom naar lichaam en geest P De beroemde Bade van
Hug o d e
r o o t staat in 't voile licht ; dat verreweg de
meesten barer zusteren in de schaduw bleven, behoeft ons
aan hare waarde niet to doen twijfelen . Want bet alienbeste in eene vrouwenziel biijft, volgens B u 1 w e r, onuitgesproken : ,,if there be a language in the world for which
there is no lexicon nor grammar, it is that which a woman
thinks in but never speaks . - It is all that is left of the
language spoken in paradise ." Aldus voorbereid molten wij
reader bij treden, tot de vrouw, wier persoonlijkheid uit
hare brieven zdd duidelijk en zdd aantrekkelijk spreekt .
Aan den aanvang en op 't einde onzer gouden eeuw
staan twee vrouwen, die wij nit haar brieven kennen, twee
Maria' s, de iaatste de gemalin van den stadhouder-koning
aan wie F ruin zijn prachtig artikel heeft gewijd . De eerste
is Maria van Reigensberch . Ikmoetbier eenezinsnede
afschrijven uit bet bovengenoemde opstei van Po 1 a k . ,,Zullen
er", vraagt hij, ,,veien onder hare (d.w.z, mevrouw de weduwe
u y g e ii s) zusteren zijn, die twee, drie eeuwen na haar
„flood met even gerust geweten - ook ietterkundig geweten
,,- de openbaarmaking eener zoo huiselijke briefwisseling
,,durven tegemoet zien P" Wie deze vraag toepast op de
brieven van Mevrouw d e G r o o t (,,mevrouw" ; niets er van ;
haar adres luidt, ook toen haar echtgenoot Zweedsch gezant

238 -was : ,,Eerbare, deuchtsame juffrouw, juffrouw M a r i a
Reigersberch, huysvrouw van mr . Hugo de G-root,"
of nog korter, ,,inejuffrouw d e
r o o if') snag van ganscher
harte beamen, dat zij gerust kan ziju. Huiselijk eehter is
de briefwisseling in zoover niet, als zij vol is van belangrijke historische gegevens en bijna op elke bladzijde de
namen bevat van beroemde Nederlanders . En wat de letterkundige waarde aangaat, ieder oordeele voor zich zelven .
Mij dunkt, dat trots de sloe dige taal, de brieven oak letterkundig hoog staan, ware 't alleen om den geheel bizonder
levendigen stiji, den rijkdom van typisch Hollandsche uitdrukkingen en den pittigen, geestigen verhaaltrant . ,,Mijn
,,man vraghdt mij altemedt als ick een ]angen brif schrijve
,,of ickse niet en wil laten drucken," schrijft M a r i a ergens .
Zij heeft nooit gedacht, dat dit ooit gesehieden zou . Gelukkig, dat het gebeurd is : het beeld van eene Hollandsche
vrouw naar ons hart hebben wij er aan to danken . 1k ga
M a r i a niet plaatsen in de lijst van Karen tijd en haar
aandeel in de landshistorie iaat ik rusten : om haarzelve is
het oars thans to doen. Slechts
ne uitzondering worde
mij vergund.
Ieder schoolkind kept de geschiedenis van de boekenkist die tot het late nag eslacht zoo sterk op de verbeelding
heeft gewerkt, dat M a r i a daaraan hare beroemdheid to
danken heeft . Gedurende haar leven nog is haar echter die
eer betwist en schreef men het bedenken der list aan d e
G r o o t-zelven toe . Zouden wij dan afstand moeten doen van
deze geliefkoosde herinnering P 1k geloof het niet . In de
kostbare brievenverzameling der Leidsche bibliotheek bevindt
zich een, voor zoover mij bekend nog on gedrukte, brief van
G era r d Brand t den geschiedschrijver, dato 6 Juni 1660,
zonder acires, maar missehien aan Jo a c h i m 0 u d a e n .
Daarin schrijft hij ook, dat sommigen de eer der uitredding
aan G r o i i u s toekenden, maar dat hij er anders over
denkt . Hij haalt ten bewijze eerst de bekende verzen van
llondel aan :
,,Een vrouw is duizend mannen t'ergh
0 eenige van Beigersberg!

239 -mar zegt dan bovendien, dat ,,d e G r o o t in een berijmden
,,brief aan zijne huisvrouw den 26e April 1621 geschreven,
,,sprekende van haar jonghheit en datze toes weinig dacht
,,aan de rampen, die haar over 't hoofd hinges, zeit :
,,Dat zij in al dat quaade, geduldig, welgemoedt
,, ,,Hem volgen zoude naa, om haar met hem to laaten

,,,,Besluiten met een -graeht, met slooten van soldaaten,
,,,,loch dat zij eindelijk met haar gescherpt verstandt
,,,,Hear man verlossen zouw uit zijne slaafsche bandt ."

„W at dunkt ATE . Zouw men her niet vast uit best uiten, dat
,,het middel der verlossing bij haar bedacht was a" Tot
dusver B r a n d t . Mij dunkt wij kunnen tevreden zijn en
ons verheugen, dat wj, bj het zien der kist in het IRijksmuseum, aan
, M a r i a de eer der vinding molten blijven geven .
Wat den vorm der brieven aangaat - welk een versoul tusschen de gemaniereerde, gekunstelde teal vain . b.v.
TeslchadofSuznvBaerl donp-g
gesmukte, levendige, natuurlijke van M a r i a! Zij doet vaak
denken aan het IE[ollandsch van haren tijdgenoot P a s chi e r
d e F ij n e, wiens proza ook zoo uituemend frisch en van
hem zeif is . ,,Wilt aan monsieur ITo s s i u s seggen", sclirijft
M a r i a uit Parijs aan haar trouwen broeder N i c o 1 a a s,
,,dat ick hem bidde, dat hij hem toch niet to zeer en be,,komert, want die luden en leeven niet lange en ick soude
,,noch germ met hem vrolijck zijn als ik wederom in Hollandt
,,comme ." Als dezelfde Ni c ol a as klaagt over het lang
uitblijven van een koffer met kleederen, die zij voor hem
to Parijs heeft gekocht, schrijft zij, dat het haar schuld
niet is, dat goederen to Antwerpen worden aangehouden
en dat hare wijze van verzending altijd nog veiliger is dan
over zee . ,,Het is noch beter, dat het koffer wet lange
,,wacht, dan dat het zijn hooft spoeldt ." Op eene andere
meal uii- Amsterdam, op hare refs in 't vaderland, aan d e
r o o t : ,,Men drinckt over al (wear ik to eten ben ge,,noodigd) op ii ghesontheyt, maar den rinschen wijntandt
,,is bijkans wtgetrocken, wantse geldt ses en dertich stuvers
,,de stoop sonder imppost ofte achxsijns ." Kwaadspreken

-- 2 4 0 van hear man, dat zal ,,den groenen ezel zijn : een gheroup
,,van drie dagen ." Van den gazer t van den hertog v an
S a v oy e ken M a r i a wel verzekeren, dat hij niet near
Holland gekomen is ,,om vliegen to vangen" . Hear man
heeft een goeden winter gehad en hij is wel to vreden in
zijn ballingschap, als hij maar niet bezorgd behoefde to zijn
over zij ne kinderen, ,,maar dear leggen de mosselen" . ,,Onse
,,kinderen", beet bet, ,,zijn wet stoudt en moeten onder
,,00gen zijn, die dwingen . Kinderen die gauw zijn zijn
,,moeilijcker op to brengen als bluttens ." ,,Men mach wel
,,zeggen, dat men kinderen ken winner, maar niet zinnen ."
Opmerkelijk is hear zin voor humor . Er is geen geringe vis comics in hear en zelfs in zeer duistere tijden
wordt die geest niet uitgebluscht . Last niemand daarvan
Bering danker ! Want bet spande er om menigmaal . Eerst
de angst om bet levee van den beminden man, toen 01 d e n barn e v e 1 d is schavot bleef opgericht ; toen, wet zeer veal
afmattender was, bet wachten, j aar in j aar uit, op eerherstel
en terugkeer near bet vaderland, wachten op iets dat nimmer kwain ; den de bittere droefheid over dat gebroken
levee, dat zoo veal had beloofd, maar door de onzalige
staatkunde, die ,,raast nit misvertrouwen" verloren ging
voor bet gemeenebest ; de reizen near Holland, de zorgen
voor huffs en geldmiddelen, verdriet van hear zonen, die
hunnen beroemden naam zoo onwaardig droegen ; eindelijk
bet besef, dat d e G r o o t hear noodig had, om to warden
gesterkt en niet onder to gaan onder ontgoocheiing en .
teleurstelling, zoodat zij stark moest zijn voor twee - zeker
heeft zij wel eene begenadigde natuur gehad, dat zij zoo
frisch, zoo blijmoeclig is gebleven, wel een vroom geloof, dat
zij al maar wear hopen kon en wel eene sterke ziel moat
daze vrouw in zich hebben omgedrag en, dat eerst op 't
allerlaatste bitterheid uit hare brieven spreken gaat . Hoe
smakelijk kan zij lecher, hoe kostelijk is hear luim, en
midden in 't verdriet heeft zij oog voor den dwazen kant der
dingen . Men kept bet klagelijk lot der Loevesteinsche
gevangenen, hoe hard zij warden behandeld, aan wet plagerijen zij bloat standee, door ,,den Lutenant (J - a c o b Pr o u -
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n j c k, gezegd Deventer) zeer hart getraekteert ." ,,Hij heeft"
schrijft M aria, ,,de schildtwachten verboden als wij wt
,,de venster vragen wat de klock heeft, fiat to antwoorden ;
„pock aisser iemandt ons over bet water jet toeroupt als :
,,goeden dagh! ofte : hoe ist al P dat wart hear verboden .

,,De luden zijn stom geworden, wie wij aanspreeken nie,,mandt en spreektter . Men ken wel dencken watts sekreten
a de ontvluehting, 22
,,rnen over hat water toeroupt !"
heart 1621, heat hat : ,,Ick ban in mijn mans plaatse ge,,stelt, beware de earner ends Elsken met mj ; wij souden
,,altemet noch wel eens lacehen to wears wij met TIE .
,,(mejuffrouw 1) a e t s e 1 a e r) to seer becomrnert zijn ." En
enkele dagen later : ,,ick ban wel to prise en beware rnijn
,,mans earner . Bijaldyen ick bier noch moat blijven sal men
,,oordere moeten stet .en, dat wij de kost mogen krigen,
,,want ons eten defter in buys was sal haest op syn ." En
wet er fog was, was schier oneetbaar . De kamer van de
U r o o t is later ingenornen door den predikant B y s t e r u s .
Zijn voedsel was zoo onsrnakelijk, dat zelfs de ekster, die
do soldaten in de wachtkamer hielden, er den snavel fiat
in wilds steken . In een later tijdperk van hear levee, to
Parijs, na to hebben verteld hoe zij den Advocaat tegen
de lasterpraatjes van v an V o sb e r g en en C a b e lj a u
had verdedigd (en M a r i a ward warm en weisprekend
als men 01 d e n b a r n e v e 1 d t en Karen man to na kwam)
schrijft zij leuk, hoe zj dien snoever van een C a b e 1j a u voor den mal hield . ,,Ick vraagdhe hem of hij wel
„wilt wet bet was arminiaens to wesen P Hij zeide neen,
„wet 1st P Uhe] ooven zj in Maomet, zeghdt mij toch eens
„wet ist . Ic seide, om to hooren wet hj zeggen zoude,
,,dat zij gheloofde, dat Godt eenighe menschen tot do
,,verdommenisse geschapen hadde . Hi3 zeide : dat en ghe,,loove is altijdt niet is en ben altijd fiat arrninjaens ."
Men verlustigt zich in de gedachte aan Maria's guitige
oogen, toen zij aldus bet jonge mensch to pronk zetto .
Kostelijk is ook die brief aan N 1 c o 1 a a s, waarin zij
hem plaagt met zijn oudevrijerschap . Want hj was
zeer besluiteloos in de keuze van sane vrouw en is onge-
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242 huwd gebleven. Zijne zuster vond dat j ammer, wet hear
niet verhindert hem bier een weinig in 't ootje to nemen
over zijne vrijage met juffer M a r i a d e B ij e, welke dame
hij toentertijd bet hof maakte . IDikwijls hebben wij, sehrijft
zij uit Parijs, in de laatste dagen smakelijk gelachen met
Hester van Valckenburgh, die ons verhalen deed van
de vrijers barer tante . Onder anderen noemde zij ook zekere
B e i g e r s b e r c h, zonder to weten, dat deze beer mij eenigszins ganging . Wij vroegen hear den bijvoorbeeld of hear
tante hem gaarne lijden mocht? En zij vertelde ons, dat
,,hij meest tsavons quam, en al en was zij niet ghekleedt
,,dat hij altijd voor anderen binnenquam, dat hij veal nieus
,,wist ende alles deursneuffelde, dat hij hear moei altijdt
,,nieuwe tijdingen brachte, dat zij dickmaal tsamen lachte,
,,als made dat hij hear moei dickmael onder de kinne slogh,
,,seggende : M a e i c k en! M a e i c k e n! wear op hear moeie
,,antwoorde : maer B e i g e rs b e r e h, hoe geck benge ooc . Pit
,,hebben wij dickmael al lachende aarigehoerdt ." Baadsheer
N C ol a a s moat met een zuur-zoeten glimlach aldus 't relaas
zijner eigen vrijage gelezen hebben, die bovendien op niets
uitliep . Want bet beet in een lateren brief aan Hug 0 d e
U r 00t : ,,De saeke tusschen Mo e i ende N i c ol a a s is heel
,,af. Zij is geck, dat sal al de weerelt ordeelen, den adel
„steak haer in de cop ." Wij voor ons zjn vooral onder den
indruk van deze inerkwaardige vrouw, die midden in haar
zorgen en talrijke bemoeienissen, opgewektheid genoeg bezat
voor zulke scherts .
Trouwens, bet spreekt wel van zelf, de scherts is uitzondering, de ernst regal . Want Maria heeft handen en hoofd
vol, en van niets geven ons de brieven zulk een indruk als
van hare rustelooze bezigheid . Van wet zij voor de zaak
van Karen beroemden echtgenoot gedaan heeft behoeft bier
niet meer gesproken to worden . Van al wet in 't vaderland geschiedt is zij uitnemeud op de hoogte, den stand
der partijen, de wisselende meeningen, wet allerlei personen
van invloed zeggen, zij weet bet alles . Op hare Hollandsche
reizen spreekt zij met iedereen, ziet alles en hoort alles, merkt
elk gunstig teeken op en tracht den tag enstand to ont-

243 zenuwen . Ret is waar, zij heeft vela vrienden en vooral
Ni c ol a a s hear broader is de onvoiprezen en trouwe helper
der familie de G r 00 t geweest . Maar M a r i a spoort aan,

wekt op, altijd stark, altijd met de ,,oude courage", verdrukt, maar niet benauwd, om read verlegen maar niet
radeloos, vervolgd maar niet verlaten, en na elke teleurstelling wederom Karen echtgenoot opbeurend en sterkend .
Totdat eindelijk zelfs hear krachtige natuur . . . . maar daarover thans nog niet .
Hare brieven zijn dus zeer to waardeeren bronnen voor
onze kennis van hat tijdvak . Zij zijn dat ook voor leeken,
nu professor B o g g e, met zijne groote kennis juist van
die dagen en van de geschiedenis der remonstranten, de
tallooze schuilnamen heeft verklaard en door aanteekeningen
den lezer telkens den juisten wag wijst. Doch de brieven
onzer heldin bevatten ook talrijke bizonderheden, voor do
kennis van hat uiaatschappelijk leven van toes . van belang. Hoe
volkomen M a r i a ook opgaat in hear
ne groote levensdoel, zij vindt tijd zich met allerlei kleinigheden nog bovendien in to laten . Eene ,,huissloof" is zij allerminst, van
de binnen- en buitenlandsche politiek der republiek is hear
heel wet bekend, zij ontvangt waardig en hofelijk hear
vale gaston van do toenmalige Nederlandsche kolonie to
Parijs of hare bezookei s uit 't vaderland, als vrouw, later,
van den Zweedschon gezant voelt zij zich ook aan hat hof
niet vreemd, Been e ,,huissloof" neen, door de ,,boeien des
huwelijks gekluisterd", ,,in hare vrije vlucht belemmord ."
Nochtans - wet een hart heeft zij voor huishoudolijke
kleinighedon, en met hoeveel animo volvoert zij de bestellingen, door kennissen en vrien den hear nit Holland gedaan, die gaarno gebruik maakten van hot buitenkansjo
in de stad der modes zulk eene dienstvaardige nicht to
hebben wonen . Vandaar allerlei bizonderheden, die ons den
tijd leeren kennen, waarvan wij altjd met onverilauwde
belangstelling hooren willen . 1k verwonder mij, schrijft
M a r i a nit Holland aan do G r o o t, waarom uwe brieven
zoo traag overkomen, dear de kooplieden hier wel tweemaai
per week brieven uit Parijs ontvangen . En do uwe is 16
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uit Parijs : 1k denk, dat bet u gaat als ons, dat gij vaak
naar tjding verlangt . Deze maal is bet onze beurt van.
t o verlangen. Elke week hopen wij en als dan de dag,
dat de bode pleegt to komen over is ,,zoo zien wij sips op
ons neuse" . Gij moet de moeite nemen en doers wat anderen
doers, een dubbele van uw brieven over Engeland zenden,
zulke brieven komen veel eerder over.
Er is iets aandoenlijks in hare bezorgdheid voor den
goeden gang van bet huishouden to Parijs, telkens als zij
in Holland is . Haar echtgeuoot, beklagenswaardige balling,
mag den vaderlandsehen grond niet betreden . Zoo gaat zij
dan, maar on gaarne en uit de verte bestiert zij nog haar
huffs . ,,Liefste hertge" beet bet as n haren man, gij moogt
monsieur v a n d e r M e e r wel eens to Bast noodigen, maar
laat El Si e haar best doers om wel to tracteeren, als gj
iemand noodigt . E 1 sj e v a n Ho u w e n i n g e ii, de heldin
van Loevestein, oak eene van die weinige Hollandschc
vrouwen uit oude dagen, wier naam nog op onze lippen is,
E 1 sj e was niet alleen (als haar vrouw) eene heldin in de
groote dingen, maar ook in de kleine getrouw, en zij heeft
to Parijs bet huffs barer meesteresse bestierd . Met dat al
is er iets pikants in M a r i a to zien sehrijveu : ik wilde
gaarne dat E 15 j e eens naar j uffrouw A n n e C h r e s t i e n
ging (eene Parijsche vriendin) en haar vroeg eens to willen
opschrijven hoe men abrikozen, pruimen, perziken, druiven,
appelen en peren inmaakt . E 15 j e moet haar vooral vragen
alles precies to zeggen, to weten hoeveel suiker men moet
nemen en hoe men alles doet, want ik ben bet vergeten,
ook wilde ik, dat El sj e aan j uifrouw Ann a of j uifrouw
Ottemans (echtgenoot van Jean Hotman), wie gij maar
't best vindt, verzoekt voor mij drie of vier pond suiker to
konfljten met kersen, evenzooveel met pruimen en als er
abrikozen to krijgen zijn, dan acht of tiers flesschen daarvan .
Els j e moet de suiker koopen, die ik geloof dat goedkoop
is . Zij zal voor negen of tiers stuivers noodig hebben . Zij
kon oak nog wel twee of drie pond aalbessen konfijten .
En dan, alsof de schrijfster zich bedenkt, dat d e U r o o t
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ernstiger zaken in 't hoofd heeft, verontschuidigend : ,,vergeeft mij, dat ick TIE, met daze beuselingen moeilijck val,
near TIE, suit meeeten ." Twee regeis verder echter vraagt
zij of hij eens wil zoeken naar een ,,ianck boucksken", dat
j heeft laten liggen en waar hare rekeningen in staan .
Maar d e U r o o t most dit alias niet onaangenaam hebben
gevon den . Veeleer moat hat hem hebben goad gedaan
daze zorg, zoo typisch voor hat karakter zijner ,,gans
ghetrouwe ." Bovendien, zij denkt niet alleen aan tafel en
keuken, maar ook aan zijue studie en zijne boeken . Zij is
1e :Rotterdam bij den uitgever T h o m as M at t hij s z geweest en heeft met hem gesproken over de uitgave van
,,De jure belli ac pacis", U r o t i u s' onsterfelijk meesterwerk .
.De uitg ever wil er duizend golden honorarium voor betalen
en zooveel present-exemplaren als d e U r o o t wil. Maar
hij raadt nog liever aan het boek voor des schrijvers eigen
kosten to laten drukken, waarvoor dan een pegs en letters
moeten gekocht worden . Er zal wel tweeduizend guiden
winst opzitten . M a r i a zal voor alias zorgen, als d e U r o o t
maar zeggen wil walks letter en walk papier hij begeert
en op hoeveel bladzijden druks hij rekent . Walk een troost
moat hat voor den balling geweest zijn zulk eene vrouw ais
,,zijne huipe tag enover hem" to hebben!
Voor de vrienden in Holland is M a r i a telkens aan 't
inkoopen doen . Een p005 lang, hooren wij, heeft zij to
Parijs ,,aen een quaedt been gheseten", maar haar eerste
uitgang is geweest om de bestelde stoffen to koopen . Men.
kan in IParijs wel spoedig terecht, als men niet afdingt en
maar geeft wat gevraagd wordt . Zoo niet, dan doet men
niet meer dan drie boodschappen op een naderniddag . ,,Tck
,,wil altijdt dat wel seggen, dat ick voor mijnselve zooveel
,,moeite niet neemen en zoude ." Wie nu weten wil van
de weelde in kleeding en meubileering van Hollandsche
patriciers en regentefamilies van toen, kan zijn hart ophalen
aan de uit&nzettingen van Maria over pluysge dat dienen
moat voor de voering van een zijden grogreinen mantel,
over hoeden, zonder band 25 golden dour, over kaffa, een
snort zijden laken, over eene ,,perrucke" veer de dochter
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Advocaat, over perpetuaan, een snort serge, over gegraveerd
(met strepen bedrukt) satijn en zooveel meer . Broeder N i c o1 a a s moet nog wat wachten met de keuze van een winterkleed, want men weet nog niet wat in den komenden winter
de mode zal zijn . Van zijne k]eedij is Ni c ol a a s zeer vervuld .
Er is een brief aan zjne zuster, die nagenoeg geheel handelt
over een hoed, waarom hij zeer verlegen is en waaraan zelfs
nog een naschrift gewijd wordt . Ten slotte vindt hij 't zeif
wat erg : ,,doeh het is genouch van een hoet ; vint het niet
,,vremt, het is een sieraad van een mans hooft dat de eere
,,is van een vrouwe." De wending is niet onaardig . En
het smart ons voor hem, dat de zendingen zijner zuster
sours faliekant uitkwamen . ,,De hantschoenen die mij sijn
,,gesonden sijn meest onpaer, viere voor de slijncker hant
,,sonder rechter daertoe ." Op het geld kwam het niet aan :
,,sestien gulden voor een paar hoosen is mij niet to veel,
„nits zij groot ende goet zijn ." M a r i a-zelve is in dit
opzicht ook niet zuinig en voor ledikanten-behangels geeft
zij gaarne ,,om in de winter to doen haengen" honderd
vijftig gulden en voor een ander van damast ,,om tsaemen
,,te besigen" vijfhonderd . ,,Ik ben van meeninge der zoo,,veel aen to hangen, men moet zoo scherp niet zijn, daer
,,is zooveel geldt in de weereld ende Pie t e r H e inn e
,,heeft zooveel meede ghebraght ." De opvatting is bedenkelijk en ietwat verrassend bij Maria, die wel moist dat bij
haar de zilvervloot niet binnen gevallen was. De weelde
in de ledikantbehangsels was trouwens groot. In Parijs,
zegt Maria, is er onder de f 600 op dat gebied niets goeds
to krijg. M a u r i t s H u y g e n s heeft er een van serge laten
komen, dat hem met eenige stoelen f 800 kost . De franjes
van het beddebehang van Karen broeder den rentmeester
kosten [200, ,,hierwt kan TIE . gissen moat de behangsels
,,kosten ." Wij ook kunnen 't wel vermoeden en verbazen
ons niet er in deze brieven zoo vaak melding van to hooren
waken. Ads de Spaansche Brabander den gebraden haan
uithangt koopt hij ook ,,tapijten en gout leer" (2047 ; in
de aanteekening op deze verzen in N a n t a's uitgave blz .
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262 v.v .) . Met daze en andere commissies heeft M a r I a
buitengewoon druk, zooals hare brieven duidelijk uitwijzen,
maar niettemin twijfelen wij Been oogenblik ears de waar
held barer woorden : ,,Dit en schrijve Ic TIE . (N I c ol a a s)
,,niet, omdat is van de moeite ontslagen zoude zijn, want
,,ic zeer ghenegen ban om TIE . dienst to doers ." tk ken daze
regelen over M a r i a 's bemoeiingen voor de kleedij barer
vrienden niet hater besluiten dan met de herinnering, dat
zij nit de verte zelfs aan den hoed van haren man denkt :
,,Bijaldyen dat TIE . hoedt een nieuwe koeiffe ofte ververst
„moat zijn, laetse C h r I st i a a n in de Drie Coningen brengen,
„deer is den laste ghekogt hebbe, maer niet aan de Porte de
„Pussy, wan die man bederftse . TIE, coat terwillen den hoedt
,,van C o r n e 115 opzetten . Men moat de dagen nemen, dat
,,ghij niet wt en gaedt ." Misschien ziju er manners, wien
daze zorgvuldigheid to ver zou gears en wie ze zou vermoeien
Zoo men maar toestemt, dat zij van de goede snort is in
eene vrouw, die den ganschen dag bezig is „on se saecke
,,te vervolgen" en ,,de vroedtschappen to onderrechten ."
Doch over vrij wet meer nog dan over de mode, over
allerlei uit bet levers van toen lichten M a r I a 's brieven ons
in, niet ailleen omdat hear levendige geest zooveel omvat,
ook omdat zij haren echtgenoot zooveel mogelijk van al wet
voorvalt op de hoogte houdt . 1k moat een greep doers en
zal bet meer of mm belangrijke den lezer to schiften overlaten . De ziekte van monsieur v a n P a n h u y s, den rentmeester generaal van pries M a u r I t s is nog al meegevallen,
,,maar hij heeft son schurft geweest, dat hij hem niet en heeft
,,connen verroeren." Op den karat van een brief van d e
G r o o t aan N I c ol a a s vindt M a r I a gelegenheid hem to
vragen of hij ,,noch in de walfvisschen reedt ." Zj heeft
gehoord van lemand die bet vorig jaar wel f 80 .000 gewonnen had ,,zoo met den harinckvaerdt als met de wallevisschen" en zij zou gaarne wet geld in zoo voordeelige
zaak steken . Twaaf jaar later is er nog sprake van de
,,wallevlsschen" en meteen vraagt zij aan N I c o 1 a a s of de
Oostlndlsche Compagnie 271/2 dan wel 121/2 nit zal deelen?
Dit was in 1636 en Binds twee jaar was G r ot I u s gezant
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van Zweden to Parijs . Maar het traktement weed zeer ongeregeid uitbetaald en M a r i a moest voor en na op zuinig beheer
bedaeht zijn . Maar wij vervoigen . Uitvoerig schrijft Maria
over hare ontmoeting met v a n d e r D u s s e n, die aan den
aanslag op M a u r i ts had deelgenomen en thins voorvluchtig
was . Zij had zich nit het pijnlijk geval zeer handig gered en
stelt thins haren eehtgenoot gerust : ,,UE . suit misschien
,,becommert wesen, dat is dese rankonter ghehadt hebbe
,,dandat is niet met alien, ick en vrage daer niet naer :
,,die door de weerelt gaen ontmoeten menschen ." Wij kunnen helaas niet twijfelen of zij heeft inderdaad ,,de vrouw
van B a r n e v e 1 t zeer bedrouft" gevonden . Zou zij niet
schreien mu den vermoorden man P Doch nit M a r i a ' s
koele woorden zou men niet vermoeden, dat zij de nag edachtenis van den Advocaat zoo hoog vereerde, immer
gereed die tegen eiken aanvai warm to verdedig en . Ret is
eene van F r u i n' s fijne opmerkiugen, dat het 01 d e ii h a r n e v e 1 d t tot eer verstrekt, dat hij een gemoed ais van
M a r i a zoo volkomen had ingenomeil . Nu ik toch de politieke gesehiedenis heb aangeroerd, mag ik hier nog b voegen, dat in dew zeifden brief (biz . 96) Maria ongezocht een bewijs levert voor de voistrekte onschuid der
remonstranten aan de samenzwering tegen Ma u ri ts, eene
lasterlijke aantijgiug (zoo men den &nzaligen S 1 at i u s nitzondert) die hun toenmaals veel leed berokkend heeft . ,,Ic
hebbe ooc", schrijft mevrouw d e G r o o t, ,,de vrouw v a ii
der Miji ghesien (Maria van Oldenbarneveld van
zich zeive) die noch seer hevigh is ende spreekt seer qualyck van veel remonstranten, overmidts zij de konspieratie
zoo zeer detesteeren ." Tusschen de allerbeiangrijkste mededeelingen in acht zij het van belang, dat er ,,een grooten
beudt ingecommen is, ghenoomen van degeene die to vribeudt reeden" ; dat nicht B a s i ii s ,,zidt aan een zeer qua
voedt aan de winter" ; dat er to Parijs eene confessie is
verschenen van C y r iii u s [L u c a r i s] patriarch tot Con stantinoplen ; dat er to Leiden (in 1635) zes, zevenhondert
aan de pest sterven in ene week ; dat de zonen van v a n
o s b e r g en prounen (d .z . pestkoolen) hebben . . . . Maar
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Sleehts bran gen de wintervoeten van nicht B a si ii s
mij op de geelzucht van 00 r n e 1 i a, de oudste dochter des
buizes . Wij hooren van ecu zeer onsrnakelijk rniddel, dat
de moeder van plan was der patient toe Ic dienen, nadat
noch de wateren van Spa nosh die van Auvergne hadden
geholpen, Ic weten levende luizen, aan welke medicjn door
velen gewieht gehecht wend ! Rat is over daze zelfde 0 o rn e ii a, later gehuwd net J e a n B a r t h o n, vicomte de
Brit Montbas, dat wij NI a r 1 a v a n B e 1 g e r s b e r c h hooren
spreken op eene manier, die ons van haar lead doet. diet
is zoo moeilijk, aldus schrijft zij aan N i c ol a a s, het rneisje
nit to huwe1jken . Zij zou wel kunnen trouwen, maar met
roomsehen en NI a r i a zou haar liever aan een van de
religie geven . Teder wed, dat G r o t i u s en zjne vrouw
hat in Parijs vrij wat gemakkehjker zouden gehad hebben,
zoo zij hadden kunnen besluiten tot de roomsche kerk
over Ic gaan . „Bier en is niet to doers. oft men moat to
mis gaau en wij en zijn dat niet van meaning he to doers" .
Beiden waxen. Ic goad protestant en Ic hartelijk aau hunne
godsdienstige overtuiging verknocht om ook maar den schiju
Ic kunnen aannetuen van Borne in 't gevlei to wipers . komen .
c \raI vooral voor r o t i u s teekenend is, omdat niel L u t h e r
noah 0 a 1 v ij n, inaar veal near E r a s m u s zijn man was
en ook hij droomde van een terugkeer tot hat oorspronkeljk christendom en eene algerneene christelijke kerk .
Teekenenci bovendien voor beiden, omdat zj van hat protestanlisme, zooals zich dat in 't vaderland als oppermachtig
calvinisme vertoonde, weinig goads hadden ondervonden en
wij ous zeer wel o .a. dit bittere woord van NI a r i a kunnen
begrijpen : ,,wilt u wat wachten van niel veal aan de predi,,canten Ic schrieven, want ick weet seckerlijk dat al wat
,,zij waters, dat lid terstondt hat heele landt doorloopt ."
Evenals dat van U r o t in s : ,,eene volksregeering zal in Holland altijd eene predikantenregeering zijn, want de groote
hoop hoort meer naar de geestelijkheid dan naar zijne wettige
overheden." Nietlernin dan blijven zij in hat roomsche Frankrijk hat protestantisme getrouw . En dat is hunne ear .
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een beletsel . En flu lezen wij hoe M a r i a vervolgt : gij
zult zeggen, wet ik ook zeg, dat zij nog jong genoeg is
en geen beast heeft, maar bedenk, dat zoo wij hear hier
wilder uithuwelij ken, zij op hear achttiende j aar meer waard
is dan op hear vier-en-twintigste. Als meisjes hier eenmaal de achttien voorbij zijn, worden zij elken dag minder .
Deze opvatting van M a r i a heeft immer ergernis gegeven . Ret was alsof zij van een rashond in pleats van
over hare dochter sprak . En wie zal de platheid der
gedachte loochenen P Stel op rekening van den tjd wet
gj wilt - grof blijven de woorden altijd . Doch geen
reclit mag men er aan ontleenen, wet 66k gedaan is, om
M a r i a 's eigen huwelijk als een verstandshuwelijk, een zaak
van nuchter overleg to besehouwen . En hiermede ben ik
genaderd tot wet mij in deze bladzij den nog rest, bet huwelijksleven onzer heldin nit hare brieven to schetsen . Aantrekkelijke task ! Want in welke eigenschappen Maria
v an B e i g e r s b e r c h moge hebben uitgeblonken, boven
alley is zij geweest de trouwe echtgenoot van Karen beroemden gemaal en in dat licht staat zij 't allerschoonst
voor ons .

De bundel wordt geopend door dat allerliefste brief] e
der jonggetrouwde M a r i a, dat aanstonds ons hart steelt .
Ret is van 1613, zij was toen 24 j aar oud en 5 j aar getrouwd .
En wederom overvalt ons die schroom om to lezen, wet
eenmaal tusschen deze echtgenooten aan woorden van zuivere
en innige liefde gewisseld is . Doch wij lezen, wet alley
eigendom werd . Zoo wij maar behoedzaam aanraken wet
zoo teeder is en liefelijk . ,,Alderliefste! Ick hebbe U .l, drie
,,brieven ontfangen, maar liever bade ick 11 .1, alleen. Ick
,,ben tot nochtoe wel to passe gheweest maar soude nu wel
,,sieck beginnen to werden door 11 .1 . lanck wtblijven
,,Monsieur T io d at i is hier geweest ends heeft hier een
,,boucken gelaten om aen U .l . to geven, maar ick sends
„bet 11 .1, niet, alsoo bet 11 .1, to eer tuffs sal doen cowmen . . ."
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Wij zien het fijne lachje spelen om den lieven mood en
letters op het glansen der ,,wackere oogen" als het j onge
vrouwtje aldus Karen geleerden man een boek als lokaas
voorhoudt . Zij west wel, de oolijke ,,dienstwillige huisvrou",
dat d e U r o o t, zelfs boven zijne boeken, haar bemint . En
dit is gebleven tot den einde . De gansche bundel mag
worden nageplozen : nooit werd opreehter trouw dan tussehen
dezen man en vrouw gevonden. Daaraan heeft al hun lij den,
al hunne teleurstelling niet getornd . Zij kunnen riet buiten
elkander. En dear zij wel van lieverlede hebben moeten leeren
wat zij meenden, dat zij niet konden, hebben zij zich door
bunne brieven getroost . „Deer en is," schrijft U r o t i u s
21 September 1618 nit de Uevangenpoort ears M a r i a,
,,naest Uodt niet dat mij meer troost als dickmael tijdinghe
van u to ontfanghen." Ret heeft hem nimmer aan hare
brieven ontbroken . En hoe ongerust maakt hij zich als zij
uitblijven, hij is ,,ten hoochsten beswaert", totdat een mondeling bericht van derden, hem ,,den moed weder heeft
gegeven ." In zijne eenzaamheid to IParijs, na de ontvluchting, mist hij haar naar lichaam en ziel, en er spreekt eene
ouderwetsch-gezonde opvatting nit die woorden, dat hj
,,Uod sij gelooft, wel to parse is, dock wet vercouwen door
,,het missen van een warms bijslaap." In al de volg ends
jaren ken men zijn ongeduld over hare gedwongen afwezigheid ook opmaken uit wet zij schrijft . Tijdens hare eerste
rein naar Holland heet het : ,,Uelooft dat ick Been tijdt
,,versumen en sal . Ick verlange al so seer als ghij kept
,,verlangen, maer wet wil ick doen P Ick most patientie
,,hebben en UE, van gelijeke doen en gelooven dat ick
,,commen sal soo heart als de windt waeit ." En dan laat
zij er op volgen, eene van die half guitige, half troostende
uitdrukkingen, die U rot in s 't hart zullen hebben warm
gemaakt, ,,ick en west u anders niet to schriven daerom
,,herhaal ick dit soo dickmaels, mondeling sal ick u meer
,,connen seggen ."
Tat is dit bekoorlijk en lieftallig en hoe
weinig last zich dit rij men met het herds, het ,,bazige",
dat men M a r i a 's karakter heeft willen aanwrijven . En
men behoeft niet op en woord in
n brief of to gaan :
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,,u ghesont vinde, wet een pack salder van mijn harte gaen .
,,Ick weet wel, dat hat u swaer valt mijn gheselschap zoo
„laugh to misses, want ick dat wel Ran mijn salve voele . . .
,,Tck bidde U andermael mij met een vrolyck herte to ver,,wachten . Ick sal mijnne reis soo veal spoeden als mij
,,mogelijck Sal zijn, en din ckt dat zoo drouvig als mijn afwesen
,,geweest heeft zoo vrolijck en noch vroljcker sal mijn
,,komste wesen . Och kost ick bij u viiegen, dinekt niet dat
,,ick hat laten zoude ." Zulke woorden hebben d e G r o o t
inniger genot gegeven den alle roem en eer does konden .
Ret ,,alderliefste", of ,,liefste hertge", ,,alderliefste hertge",
waarmee hare brieven aanvangen, is altijd waarheid gebleven
en noon aanwendsel geworden . Zij eindigt meestal met de
vrome bade : ,,sal Godt bidden, aflerliefste, dat hjj ons wilt
geven dat hij weet, dat ons salych is", godsdienstige toon,
die trouwens uit den ganschen bundel sp-reekt . Eene enkele
meal is er een grap aan 't slot . ,,Adieu zoetert, daermede
gaen ick slaepen ." Maar, met een plotselingen overgang
van verlangen, in een naschrift, ,,schrift mijn meede groote
brieven ." Ware ons niets bekend als deze en dergelijke
woorden, wij zouden aan de waarachtige liefde tusschen
deze twee reeds niet behoeven to twijfelen . Maar er is
veal meer. 'loch was hat goad voor alles M a r i a to laten
zien als ease zachte, teedere, verlangende, liefhebbende
vronw . Aari hare flinkheid en aan haar verstand is noon
getwijfeld ; wel of zij ook bezat ,,die duizend kleinigheden,
die zoo lief staan in een vrouw ."
Er is veal meer, waaruit blijkt, dat tusschen H u g o
de Groot en Maria van Reigersberch de liefde is
geweest dat ,,cement dat harten bindt als muren breken tot
puin in 't end ." Van hare rustelooze bemoeiingen in ziju
belting is reeds een en andermaal sprake geweest en de
gesehiedenis daarvan is alien bekend . Maar, terwiji wij oars
verbazen over M a r I a' s kennis en scherp oordeel, hare
bezoeken aan wie rnaar invloed had in de republiek, haar
onderhandelen, haar poises en onderzoeken en wegbereiden,
treft ons nog meer in 't relaas ervan aan d e G r o o t,
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om hem geschiedt, den man dien zij liefheeft en tegen wien
zj hoog opziet . En niet slechts voor de groote belangen
is zij vol toewij ding, ook voor kleine diensten is haar hand
altijd bereid . ,,Het boucle van Bo r r e", schrijft zij nit
veers, ,,en is mt koffer niet" (die ik u zond), ,,maar ick
hebbet bij mij ." Zij bedoelt natuurlijk P i e t e r
or' s
,,Nederlantsche oorloghen" in de uitgave van 1621 . Wie
bedenkt dat het onschatbaar boek van Bo r in deze uitgave
eeii zware foliant was, zal het lief van
a r i a vinden, dat
zij in haar eigen koffer met den last reizen wilds .
Trotsch op haren beroemden echtgenoot is M a r i a
geweest en door hare eigene ferheid daardoor altijd geneigd de zijne to stijven . Men mag het er vrij voor houden,
dat dit hem staande heeft gehouden in de dagen zijner
1]Iaagsche gevangenschap . Onder den eersten indruk schijnt
d e 0- r o o t geweifeld to hebben, hij die toch al als niet
volkomen standvastig, j a, naar een woord (wel is waar) van
M a u r I ts, als een weerhaan bekend stond, schijnt hij mededeelingen to hebben willen doen. Wie zal het wagen den
staf over hem to breken, den theoloog, den historicus, den
wijsgeer, den jurist, to onzaliger ure in de politiek verward
geraakt . Maar lees nu de drie brieven van zijne vrouw in
deze ontzettende dagen . Bedenk, dat zij toen 29 jaar was,
met twee kinderen en van het derde zwanger en dat
old en b a r n e v e 1 d t's schavot nog wel niet was opgericht,
maar dat de beschuldiging van hoogverraad reeds was gedaan ; dat zij haar echtgenoot mocht zien noch schrijven
en dat alle haar verzoeken met barschheid werden teruggewezen . De brief] es, die zij hem nochtans wist to doen
toekomen, toonen haar in hare volle kracht, in al Karen
adeldom van ziel . Aan d e U r o o t twijfelen doet zij geen
oogenblik, tot fiere standvastigheid maant zij hem aan,
most hij vallen, hij valle met sere . Ret bests lean hem
niet ontnomen worden : zijne goede conscientie . 1k wil nit
deze kostelijke stukken geen woord afschrijven : elks regel
is van waarde . Doch, als uitzondering, let op de meesterlijke wijze, waarop zij de geruchten aanraakt over zijne

wankelmoedigheid, hem meteen latende voelen, dat zelfs de
gedachte aan zich to buigen verre van hem blijven moet,
,,Een dingen verwondert mij", lezen wij nog na zoo large
j aren met levendige aandoening, ,,dat is datter sommige
,,scheijnen to willen seggen, dat 11 .1, aen een van de heeren
,,alleen zoude hebben geseijt iet groots to willen ontdecken,
,,daer den lande veel aen gelegen soude zijn, maer dat ghij
,,eerst begerde genomen to zijn order protectie van zijn
,,Extie . Ick hebbe dit niet willen gelooven, gelijck ick
,,noch niet en doe, want ick seeker houde het tgene 11 .1 .
,,mij dickmaels hebt geseijt, dat ghij Been secreten en west,
,,ende en sie geen reden waerom ILL iemants protectie van
,,doene soudt hebben . . . ." Ret zegt reeds veel eigen leven
to wag en om de hoogste goederen, maar het zegt alles het
levee op 't spel to zetten van wie wij boven ieder beminnen, alleen opdat eer en zuiverheid van geweten geen
schade lijclen .
Na al het gezegde zou het rnij leed doer, zoo bij iemand
nog de voorstelling ware gebleven van M a r i a als van eene
weinig vrouwelijke vrouw . Ret kan niet ontkend worden, dat
F ruin aan deze onjuiste meening schuld heeft . Nadat hij
heeft herinnerd, dat G r o t i u s haar, naar aanleiding harer
reizen eenmaal noemde ,,Ulysses mews stolatus", mijn Ulysses
in j apon, zegt hj, dat ook wij ors de ondernemende vrouw
onwillekeurig als wat al to inanlijk gaan of beelden . Hoe
ondankbaar tegenover haar, die slechts door harden rood
gedrongen naar buiten optrad . G r ot i u s kon den vaderlandschen bodem niet betreden - zoo moest zij darn voor
hem handelen. Ret is waar, dat zij de zorgen voor de geldmiddelen des gezins droeg, maar moeten wij haar niet danken
dat zij daardoor haren gemaal den tijd liet, om to schrijven
wat zooveel geslachten dienen zou P Van eenig regiment
voeren in onedelen zin, daarvan is, de brieven wijzen het
met de stukken aan, geen sprake . Daarvoor ziet zij ook
to hoog tegen hem op . Met wat trots vertelt zij, dat Polen
en Duitschers j aar en dag to Paijs blijven alleen om soms
een uur met U r o t i u s over hunne studie to molten spreken!
Roe vol is zij van zijn boeken! En zij weet ook zeer wel,
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,,ik schrijf dit niet, omdat ik u in eenig ding de wet zou
willen stellen" ; ,,ik zal mij naar uwen wil voegen" .; ,,men
west wel, dat gij goon kind zijt en zulke belangrijke dingen
zoudt doen op read van anderen" . . van zulke uitlatingen
zijn hare brieven vol . Men west, dat zij hover zou gezien
hebben dat de G r o o t zijne ,,Verantwoordingh van de wettolijcke Hegieringh van Hohlandt ends west . Vrieslandt,"
1622 in do pen hadde gehouden en ook schrijft, dat naar
anderer oordeel ,,waer die niet ghemaakt, alles wel wezen
soude ." Maar ten slotte moest zij or baron man hooger
om achten, dat hij niet uit vreos voor zijne toekomst, do
waarheid verzwegen had . Zij is form en moedig. Ads mijn
man eon dief geweest ware, zegt zij, zou hij al lang wear
vrij in 't land zijn, zooals die radon der admiraliteit to
Rotterdam, die 's lands golden hebben gestolen en er met
cone boots of zijn gekomen . Maar Binds wanneer zal doze
nobele vrijmoedigheid onvrouwelijk moeten heeten . Of zal
dit 't zijn, dat zij, l1.et eindeloos wachten, waaronder do G r o o t
zoo bitter heed, moede, hem ned resoluut to zijn en naar
Holland terug to keeren en zich openlijk to vertoonen?
Of dit eindelijk, dat zij zich den triomf en do weelde gunde
van, na zijne benoeming tot ambassadeur, in den Haag in
cone kayos met zes paarden bezoeken of to leggen P Was
doze kleine wraakneming niet zeor onschuldig en zees
natuurhijk P
1k zie goons enkele reden anders to besluiten den aldus,
dat Maria van R e i g e r s b e r c h ons nit hare brieven to
gemoet treedt als do zeventiende-eeuwsche Hollandsche
vrouw van geest, van karakter, van gemoed, dat hear invdoed
groot, hear toewij ding buitengewoon is gewoost, maar dat
zij boven dat alles mag worden bewonderd en bemind als
de uitnemende gads, die om hear ,,courage" nochtans aan
bekoorlijkheid en teederheid niets had ingeboet .

Hot is droevig, dat dit niet ons laatste woord zijn mag .
Maar de eerhijkheid gebiedt en do geschiedenis eischt, dat
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wij, schoon onwillig, niet verzwijgen, dat er onder de latere
brieven zijn, die ors M a r i a toonen in hare verbittering
en hardheid . Zelfs voor daze geestkracht waren de teleurstellingen to zwaar geweest . Dat hear man, tot den einde
door bet ondankbaar vaderlaiid is uitgestooten n dat hare
zonen zoo weinig eerden den beroemden ream
dat is
der gade en der moeder to machtig geweest . Zij vergat,
dat bet voor de tegenpartij moeilijk was den balling wader
op to nemen zonder dat hij schuld beleden had, en dat de
zonen in hunne opvoeding schade hadden geleden van bet
onrustig levee des gezins . Doch, terwiji wij dit toestemmen,
zijn wij meteen ten volle gerechtigd alles bijeen to verzamelen wet to harer verontschuldiging dienen mag. Tot
dezen welgevalligen arbeid van pieteit zet ik mij den ten
slotte nog radar .
Al aanstonds vergete men niet, dat zelfs hare sterke
gezondheid geleden heeft onder zoo inspannend een levee
en dat dit eindelijk op hare stemming invloed oefenen moest .
Verreweg de meeste vrouwen zouden veal eerden al then
invloed hebben ondergaan . Toch is er nooit de aandacht
op gevestigd. In zijn brief] e uit de ,,castelenie" schrijft d e
U r o ot al : ,,ick ban met u gesondtheyt becommert, insonderheid met bet gebreck in de zijde" . In Parijs hoorden
wij hear reeds klagen over een zeer been . En voorts ken
men talkers lezen dat zij van hare zorgen ,,half sieck" is,
dat hear hooft er hear ,,seer van doet", dat zij al doet
wet zij ken om zich op to houden, omdat hear huishouden
hear niet wel missen ken, dat zij niet mean schrijven ken,
omdat zij ,,zoo grooten pinne" in hear hoofd heeft . Wie zou
zich daarover verwonderen of zich verbazen, dat zelfs hare
sterke natuur tegen zoo zwaar een levee niet bleak opgewassen?
Men roepe zich voorts voor den geest hoe diep M a r i a
moest gebukt gaau onder de gebroken carriere van haren
echtgenoot . Hij, die Oldenbarneveldt's opvolger of
bet sieraad der Leidsche hoogeschool had kunnen worden,
in elk geval der republiek als een harer uitiaemendste zonen
de gewichtigste diensten had kunnen bewijzen, met het
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allengs slechts gedulde gast van een land, dat welhaast
zich tegen de vereenigde provincien keeren zou, daarna
bekleed met een wel is waar gewichtig ambt, maar waar
voor hij toch niet de recite man en dat hem ook wederom
door vreemden geboden was . En middelerwiji altijd uitzien, altijd hunkeren near dat &ne . Hoe hij moat geleden
hebben, hoe zij moat geleden hebben om hem! Eerst was
hat : als M a u r i ts zal gestorven zijn! Want ,,ons Neef"
(Frederik Hendrik) is immers de Groot genegen?
Daarna stelt oak hij to leur en lezen wij dat M a r i a zich
zeer van hem heeft to bekiagen en dat velen hat op ,,Grachus" niet groan hebben . De stadhouder kon ook niet zoo
als hij wel wilde, maar M a r i a ziet er alleen onwil in .
Hoe menschelijk den, dat bij al dit verwachten en nooit
verkrijgen sours hare bitterheid overvloeit! Het lust mij
niet al die uitspraken to verzamelen als een ruiker van
distelen . Wie her begrijpt zal gaarne vergeven en voor
een antler deal zelfs biflijken . 1k kan de grens niet trekken
tusschen verbittering en gekwetste liefde als ik lees : ,,ick
,,sie wel dat wij miserabele menschen waren in ghevallen
,,alle onze hoop op soo trouwelooze Hollanders stondt" . Of :
,,maer voor mij, dat ick in mijns mans plaadtse wear, is
,,soude in plaedtse van hat lof van Hollandt to beschrijven
(toespeling op G r o t i u s' jubeldicht over de belegering
van Grol) ,,mijn penne ghebrucken our de trouweloosheyt
,,van de Hollanders to beschrijven ." Of nog enmaal : ,,ghe,,looft wij sullen dat ondanckbaar Hollandt wel vergeeten,
,,dat niet waert en is dat Godt hear soo een man gheeft ."
Bleeft zij voor 't minst in dat laatste geen gelijk P En is
hat niet vooral de teleurgestelde echtgenoot die hier klaagt P
Helaas, dat zelfs eene enkele meal een hard woord tegen
G r o t i u s zelven hare pen ontsnapt! ,,mijne intentie is . . .
die de becommeringhe to later, die hat coman .dement
hebben ." Welk schouwspel is zoo tragisch als dat van gebluscht vuur en gebroken kracht en verbitterde blijheid P
Wat hare verhouding tot hare zonen betreft, hear klagen
over de moeiten, die zij hear doer., wie daarvan lezen wil,
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- 258 zoeke de brieven in den bundel op . Ret is sane pijnlijke
lectuur en ik begeer hear niet nit to pluizen .
Want, ten slotte, starker den de schaduw is hat stralenci
licht . Maria van Reigersberch is natuurlijk niet
ontkomen aan de zwakheden onzer aardsche bedeeling : maar
overvloedig zijn hare deugden geweest en van hear beeld,
door den tijd niet verbleekt, gaat eene liefelijke bekoring
uit. Moge de bundel, waarvoor den hoogleeraar R o g g e
zoo groote dank toekomt, M a r i a nader brengen aan velen
van ons yolk, waarvan zij eenmaal zoo voortreffelijk eene
dochter was . In zijn artikel over G rot i u s zegt B a yl e
van hear : ,,une tells femme mritoit dens la Republique
,,des Lettres non seulement une statue, mais au ssi les hon,,neurs de la canonisation ; car east a ells qu'on est rede,,vable de taut d'excellens Ouvrages qua son man a mis an
,,joar . . ." Voor ons ligt hare waardij nog in meer den dat
zij U r ot i u s nit Loevestein venlost en hem aldus voor de
geleerde wereld gered heeft . Een standbeeld zieii wij voor
hear nog niet -vernijzen, wear zelfs Oldenbarneveldt tot
heden die ear tot onze schande derven moest . Maar in ons
hart is hare heugenis weggeborgen . En wij kunnen niet voor
hat graf in de Nieuwe kerk to Delft staan, wear Maria
naast den beminden gemaal rust, zon den beiden to zamen
in onze liefde en bewondering to omvatten, in grootheid
van ziel, in vroom geloof, in verstand en in goedheid
elkander en de baste tradities onzes yolks waardig .

Aug . 1903 .

De Marokkaansche quaestie
DOOR

U. VAN DER MANDEIRE .

De bloedige eeuw van kanongebulder en wapengekietter,
die titans achter ons ligt, heeft hare opvolgster eene rijke
verzameiing nag elates. van die onopgeloste internationals
quaesties, walks volgens de taal der diplomatic levensbelangen
voor sommige Mogendheden in zich sluiten, tot situatien en
feiten aanleiding kunnen geven, die een enkele deter grootmachten niet ZOU kunnen dulden en die dus nit een oogpunt
van onderlingen naijver een voortdurend gevaar voor den
kostbaren wereldvrede opleveren . Een onverwachte gebeurtenis, van mm beteekenenden aard, in hat begin met onverschulligheid gadegeslagen, neemt eene onverwachte wending
en vestigt daardoor alley aandacht op hat bedoelde vraagstuk ; hat hangt dan slechts van de omstandigheden, van
een ongelukkig Coeval desnoods, of of zoodanig voorval
tusschen de concurreerende Mogendheden, na wisseling van
voortdurend scherper van Coon- wordende kabinetsnota's, na
hat opwekken van vijandige stemmingen onder de respectieve bevolkingen, hat tragisch conflict zal teweegbrengen,
dat de gevreesde uitbarsting als onmiddellijk gevoig heeft .
Van dies aard mag taker wel hat vraagstuk worden gerekend,
dat under den naam van Marokkaansche quaestie wel minder
scherp belijnd is dan soortgelijke internationals aangelegen-
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om de geschillen, die hot kan opwekken, to overzien . Op
den voorgrond getred en, naarmate meer en meer in do

laatste halve eeuw de koloniale Mogendheden zich in Afrika
grondgebied zochten to veroveren, voortdurend belangrijker
geworden met hot oog op de Jigging van hot sultanaat
sedert door verschullende omstandigheden, door hot tot
standkomen van de Lessees' reuzenwerk, hot Suez-kanaal,
door Engeland's occupatie van Egypte, door de opkomst van
hot Russische keizerrijk, door de Fransch-Italiaansche
overeenkomst en de zwenking van Spanje in do richting
van eon Latijnsche unie met doze beide landen, do toegang
tot do Middellandsche zee in de staatkundige berekeningen
van de kabinetten in Europe's metropolen zulk eon groote
factor is geworden. De miuste gelegenheid kan hier door de
belanghebbende partijen worden aangewend om zich zeif door
interventie, eon daarop gevolgd protectoraat, dat ten slotte tot
annexatie leidt, hot bezit van hot gewenschte grondgebied to
verzekeren en indien zulks niet geschiedt, den is hot slechts
ontzag voor de mededingers, angst voor do bloedige, ontzettende gevolgen van zulk eon stag, misschien ook voor
eon Bering gedeelte eon zich steeds meer openbarende humanitaire en morsels strooming in do politiek, die dit verhinderen . Dc j ongste feiten toonen dit op stellige, niet to
wederspreken wijze aan . Want hoewel do burgeroorlog reeds
sedert eon vijftal maanden hot schoono romantische land
der aloude zeeroovers teistert en voor do vreemdelingen hot
verblijven dear hoogst onveilig maakt, word noch in naam
van christelijkheid of beschaving, noch tot geheel belanglooze ondersteuning van wettig of onwettig gezag eenigo
poging gedaan tot inmenging in doze zuiver binnenlandscho
aangelegenheid ; naast elkander liggen vreedzaam Fransche,
En gelsche en Spaansche oorlogschepen op de reeds van .
.'anger, maar in dit stadium schijnt goons regeering den .
lout in hot kruit to willen werpen en van daze revolutie
tegen hot zoogenaamde ongeloof van Marokka's j eugdigen
heerscher eon intern ationaal probleem vol complicaties to
willen waken . En zoo van doze crisis eenige oplossing al
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gematigd karakter der verhoudingen tot nu toe to oordeelen,
hoogstwaarschijnlijk eene zijn van vreedzamen, maar tevens
tijdelijken nerd, die door de diplomaten der geinteresseerde
Mogendheden in hunne binnenkamers zal zijn voorbereid
en door goed geslaagde zetten op het politiek schaakbord,
door vernuftige compensaties op andere hangende quaestieuse punten, de in deze zaak verliezende Staten een
equivalent zal verschaffen, dat de onderhandelingen tot
het gewenschte einde zal brengen . Zelfs het ongelukkige incident, dat zich door den blijkbaar verraderlijk
voorbereiden aanval op den Franschen gouverneur-generaal
Jo n n a r t en zijn militair escorts nabij de Algerijnsche
grenzen heeft voorgedaan, heeft tot gevaarlijke internationals verwikkelingen geen aanleiding gegeven ; al neemt het
Spaansche gouvernement, dat reeds vroeger het eenvoudige
doortrekken der Marokkaansch-Fransche grensregelingscommissie door de oase van Talifet blijkens de uitlatingen van
den hertog v a n A .1 m o d o v a r in den Senaat voor eene bezetting van die boomrijke streek held, tegenover de verklaringen der Fransche regeering ook een eenigszins dubbelzinnige, zij het ook geenszins vijandelijke hooding aan, noch
van Engelsche noch van Duitsche zijde werd eenige officieuse
bemerkiug gemaakt tegen Frankrijk's voornemen om krachtens
het tractaat van 1845 de hear daarin toegekende politierechten
in Marokko, zoo de sultan tegen de bewegingen zijner wilds
gren sstammen niet opgewassen bleek, F i g u i g met een
weluitgeruste miliaire expeditie op gevoelige wijze to
tuchtigen . En al maakten Engelsche bladen, welker connecties
met het Britsche departement van buitenlandsche taken in
Downing Street niet onbekend geacht kunnen worden, in
hunne comm entaren op het onge} ukkige geval ook de opmerking, dat evenals de Britsche regeering indertijd in het
Noord-Westen van Indie men zich in Parijs nu in moeilijkheden geplaatst tag, die eene schadeloosstelling als de inbezitneming van een stuk grensland volkomen zouden
billijken ; al listen sommige Fransche bladen doorschemeren,
dat deze expeditie een mooie gelegenheid bond om over
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en daarmede den sultan to toonen, hoe voordeelig zulk een
beseherming der maehtige republiek voor geheel zijn rijk
zou ziju - het Fransehe ministerie bleef zich op het oude
standpunt handhaven, P e 1 a a s s gaf aan de gezanten der
groote Mogendheden de meest geruststellende verkiaringen
en minister 00mb e s verklaarde met nadruk in het panement, dat van verovening noah inbezitneming bij hare bewegingen in Marokka sprake was, dock dat in den geest den
verdragen krachtige represaille-maatnegelen waxen getroffen
om den onbeschaamden een voonbeeldige les to geven en
orde en veiligheid to doers heerschen aan de Algenijnsche
grenzen . Met deze verklaring was het ongeval geheel uit
de nj der diplomatieke bemoeiIngen geschrapt en teruggebracht tot een eenvoudige militaire gebeurtenis, waarmede
slechts de Fransche regeering rekening had to houden en
die, dank zij generaal 0'O on n or's knachtdadig optreden
met eene volkomen bevredigende overwinning en bestraffing
is geeindigd .
floewel niet meer de aloude macht van den klassieken
Moorschen noofstaat bezittend, zijn de heerschers van Maroko
en toch in geslaagd onafhankelijk to blijven van Europa
en de zelfstandigheid van hors rijk to bewanen in de halve
eeuw van annnexatie, die thans achter ons ligt en die
hunne rnachtigste naburen deed ten onder gaan . En toch
was er allenminst langzamerhand door den invloed den tijden
de binnenlandsahe onde en veiligheid van een beschaafden
staat gaan heerschen ; een, deel den bewonens stond slechts
in naam onder het gezag van den wettigen sultan en gehoonzaamde feitelijk blindelings an de bevelen van de
hoofden den stammers., van wie door enkele en dit in het
bjzonden door de machtige Kabylen van het Riff, bij de
tnoonsbestijging van den thans negeenenden sultan A b d o e i e 1 Az i z in 1894, het oude handwenk den pinaten met niets
ontziende stoutmoedigheid wend uitgevoend . Maan de j eugdige monarch en de venlichte Oostersche raadslieden, die
hem terzijde stoDden, begrepen needs in den aanvang to
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die hat land in een welverdiende reek van. onveiligheid
bracht en door telkenmale opnieuw pleats hebbende karavaanplunderingen tot herhaalde protesten bij hat keizerlijk
hof aanleiding gaf, door de Europeesche Mogendheden niet
zou en kon worden geduld in den tijd van een zich steeds
meer ontwikkelend handelsverkeer ; dat bij een voortgaan in
daze richting hat met de onafhankelijkheid van land en yolk
op den duur zou zjn gedaan en hij evenzeer zou worden
onttroond als dit met de Bay's van Tunis en Algiers was
geschied . De sultan riep de westersche beschaving in zjne
omgeving en omringde zich met een haag van Europeesche
raadgevers ; Spaansche en Fransche officieren moderniseerden
hat leg er en wapenden hat met de nieuwste moordwerktuigen, door de beschaving uitgevonden ; in kleeding en
gewoonten, in zijne uitspanningen en vermaken gedroeg
A b d o e 1- e 1- A z i z zich meer en meer als een geborem
Europeaan .
Bij dergelijke onbeteekenende uiterlijkheden
list de worst hat echter niet ; ingrijpende hervormingem
warden door hem, die met den ernstigen wil bezield scheeu
zijn land tot grooter bloei en zijn yolk op hooger maatschappelijk en intellectueel peil to brengen, ingevoerd om
bestaan en eigendommen zijner onderdanen to verzekeren,
of to schaffen de voornaamste onrechtvaardigheden, waaronder zij gebukt gin gen en een einde to maken aan de
schandelijke misbruiken van macht, die vooral bij hat heffen
der belastiug en hat aanstellen van beambten, welig tierden . Maar de omkoopbaarheid van een groot deal zijner
ambtenaren, de onwetendheid, hat conservatisme, hat ongeloof en fanatisme van de groote volksmassa belemmerden
hem in zijne pogingen om hat karakter van onbeschaafden
barbarenstaat aan zijn rijk to ontnemen ; de stammen waren
niet voldoende ontwikkeld om hat noodzakelijke der hervormingen in to zien en door de intrigues van de raadslieden der groote Mogendheden om zich den grootsten
inyloed aau hat Marokkaansche hof to verzekereu, ontbrak
den sultan ook de zoo hoog noodige moreele steun, dien
hat buitenland hem had kunnen verschaffen . Een geest
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bevolking meester, die, aangezet en opgehitst door de fanatieke Muzelmansche priestess, in al de handelingen des sultans slechts eene toenadering tot hat Christendom ging
zien en den j eugdigen heersclier weldra verdacht niet meer
den een vermomde Christenhond, een afvallige van de
leer des profeten to zijn . Nauw had men niet meer to
vreezen, dat een oudere broader van den sultan, M o e I e y
Mo h a m m e d zich als rechthebbende op den troop kon
doers gelden en was hat keizerlijk hof van een zesjarig
verblijf in de zuidelijke residentie Marokko near de hoofdstad des rijks Fez in hat noorden teruggekeerd of eene
onverwachte gebeurtenis gaf tot de uitbarsting aanleiding .

Op een geheiligden Mohammedaanschen feestdag ward to
Fez de christen-zendeling en arts dr . C o o p e r door een
der fanatieke Muzelmannen, die zich ver van hat wufte gewoel der wereldstad houden, met een geweerschot koelbloedig neergeveld, waarop de sultan, dit vernemende, den
door hem bijgewoonden dienst in de moskee deed bekorten,
den moordenaar, een heilig man, een sjerif nog wel, lief
vatten, niettegenstaande hij zich bij hat geheiligde graf
van den grooten, in Marokko alom vereerden M u 1 e y
E d u s ophield en hem onmiddellijk in hat openbaar deed
tar dood brengen ; eene gelijke terechtstelling had kort
daarop om gelijke redenen to Tetuan pleats . De hooge
dead van zedelijken cooed, die de sultan hiermede volbraclit door to handelen tegen de meest ingewortelde vooroordeelen van zijn yolk, die hat dooden van een Christen
in hun geioofsijver als iets goddelijks beschouwen, die
dead, waarvoor geen precedent is to vinden, vermeerderde
de moeilijkheden van den sultan op niet geringe wijze .
De nieuwe pretendent, die in hat Oosten des lands was
opgestaan, herkend als 0 m a r Z a c h o e n i, gewezen soldaat
van den overleden sultan en zich noemende M a ho m m e d
hen Abdallah Es'sm'lali Edusi, sjerif uit hat huffs
der F i 1 a 1 i, exploiteerde hat moordschandaal to Fez op
handige wijze ; hij zeide geen kroon to begeeren, maar
slechts to willen strij den tegen hat meer en meer veld-
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kiassieken Arabisehen brief aan de stamhoofden verklaarde
hij het nogmaais luide, dat zijn aanval slechts gericht was
op de omgeving van den sultan, dien hij zeif, rekening
houdende met het godsdienstig prestige, dat dims naam
blijft bezitten, sleehts jeugdig en onervaren noemde . IDe
sultan had de bewegingen van Bo e H a m a r a, gelijk de
meest bekende naam van den pretendent luidt, aanvankelijk
zonder ongerustheid gadegeslagen en sane kleine overwinning
op een der oproerige stamm en, als eene definitieve onderdrukking van den opstand beschouwd . l ear de rein van
A b d o e 1 e 1 A z i z van Fez near Rabat aan den Atlantischen Oceaan ward door Bo e II a m a r a benut om ten
tweeds male de vaan van den opstand omhoog to steken ;
den regeeringstroepen ward bij Tezza een funks nederlaag
toegebracht, die den sultan haastig near zijn hoofdstad
deed terugkeeren om den intusschen zeer ernstig geworden opstand krachtig hat hoofd to bieden . Een. lager
van 17 .000 man ward B o e H a m a r a tegemoet gezonden
en slaagde niet, zooals hat volgens de eerste berichten van
keizerlijke zijde luidde, er in de opstandelingen to verslaan
en den pretendent geven gen to nemen, dock ward integendeel door een overval der vijandelijke ruiterij verrast, slechts
door de dappere hooding zijner cavalerie voor algeheele
vernietiging bewaard, maar niettemin gedwongen in alleriji
den terugtocht near Fez aan to nemen, wear hat in treurigen toestand aankwam . Tal van geruchten van volkomen
tegenstrijdigen aard, waardoor trouwens geheel de laatste
crisis in dit vaderland van verdichting en onvoldoende
nieuwsbronnen zich heeft gekenmerkt, deden de eerstvolgende dagen de ronde en verschaften den den pretendent
eene schitterende victorie om hem den volgenden dag als
vernietigd, van allen verlaten voor to stellen . Wel echter
list Bo e H a m a r a intusscben den tijd voorbijgaan, zonder
de vruchten zijner overwinning to plukken ; de sultan
maakte hiervan gebruik om zijne troepen to reorganiseeren,
voorzooverre dit met de desertie, die hem bedreigde, mogelijk
was . Intusschen trok de stem der .gain. ; , die den preten-
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den oproerigen Fasfa's een flinke nederlaag toegebracht ;
onder den kundigen E 1 M e n e b h i, den minister van oorlog,
rukte hat Marokkaansche heir daarop naar Tezza op en deed
met een beslissende zege den pretendent een groot deal
van het gewonnen terrain verliezen . Een tijd van betrekkelijken stilstand trail daarop in, totdat de hernieuwde
activiteit der opstandelingen den strijd in de laatste waken
opuieuw deed ontvlammen en een nieuw hoofdstuk opende
in deze Moorsche tronentragedie . Met den woesten aanval
op hat kasteel Farnana, dat door den dood en verderf
verspreidenden stormloop der Riff Kabylen ward vernietig d,
ving het aan ; met de nederlag en. der getrouw gebleven
stammen in het Chafarmagebied, het j ammerlijk verlies van
Tezza en den bloedigen slag bij .Medimn .a, die hat lager van
des sultans oom Mo e 1 e i A fr a vernietigde, ward hat vervolgd om to eindigen met hat slaan van hat beleg om hat
sterke Tetuan, hat to laud en ter zee afsnijde . van deze
stall en de woedende gevechten in den omtrek . Aan hat
Marokkaau sche hof brachten deze opeenvoigende nederlagen
geen geringe ontsteltenis teweeg en deze verminderde er
niet op, toen de inmiddels evenzeer oproerig geworden
Zemmurkrijgers op Fez tot onder de muren van . hat keizerlijk
paleis den aanval waagdeu . Wel is dezo stout. oedige beweging zonder eenige moelte bedwongen, maar de pretendent
blijft zich in de nabijheid, in hat door hem beheerschte
gebied van Melilla, ophouden en ontvangt steun van vale
machtige stammen, zoodat eene herhaling van zoodanige
poging blijft to vreezen, die zeer gevaariijk zou kunnen
worden, daar, naar de onlangs in Europa teruggekeerde
keizerlijke Marokkaansche architect C h a r l e s B o s h e r
wide, de stall door ligging en door bouw voor verdediging
zeer ongeschikt is . Nog is hat volkomen rustig in do
hoofdstad, maar de correspondent der Times verklaarde hat
kort to voren, dat hij reden had om aan to nemen, dat dit
slechts hat gevolg was van de tegenwoordigheid eener
legermacht, stark geuoeg om alle plaatselijke onlusten to
onderdrukken en minder van de trouw der bewoners aan
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vooral veal ontevredenheid hadden doers ontstaan . De sultan
en zijne raadgevers zien den ernst van den toestand thans,
near hat sehijnt, volkomen helder in ; tal van kleine
concessies zijn aan de trouw gebleven bevolking gedaan en
de Europeesehe raadgevers, zelfs de meest vertrouwden als
de Schot Maclean, de En gelschman Harris en de
Fransehe lijfarts S e r v e a u hebben hat keizerlijk hof verlaten . In hooge mate wensehelijk is hat dan ook, dat daze
verderfelijke toestand van anarchie ears einde name, want
wider den invloed den omstandigheden is de houding den
inboorlingen tegenover de Christenen geheel veranderd en
kenners van land en yolk achten dan ook slechts weinig
noodig om den godsdiensthaat tot eene uitbarsting to
brengen. Tot nu toe ziju de Mogendheden volkomen neutraal gebleven en slechts Spanje heeft met hat door de
omstandigheden gedwongen terugtrekken zijuer douaneambtenaren nit Melilla een dead verricht, die aanleiding
zou kunnen geven tot de opvatting, dat hat de opstandelin g en als oorlogvoerende partij erkende . Doch overigens is
in de corrects houding volkomen voihard : de consuls hebben.
zich overal zonder protest teruggetrokken en hat corps
diplomatique to Tang er heeft wel beraadslaagd, maar in de
quaestie geenszins ingegrepen, den sultan zelfs geen vertoog
daaromtrent toegezonden . Pat zulk eene houding echter
aannemelijk zou blijven, zou mogen worden volgehouden,
indien de gruwelen van Peking thaws met dezelfde wreedheid door do Moorsehe fanatieken als indertijd door do
Christenvijanden van hat gale ras warden bedreven, zal
niem and kunnen beweren ; ecu gemeenschappelijk optreden
van ells belanghebbende partijen zou dan gebiedend zijn
voorgeschreven, uiaar bij eene eventueele ontwarring van
daze actie zou hat gevreesde doornige vraagstuk in al
zijn gecompliceerden omvang op hat tapijt gebracht,
onder do oogen gezien moeten worden en eene bespreking den zoo lang gewenschte oplossing zou gemakkelijk tot eene vijandelijke scheuring met al do gevolgen
van dien onder do bondgenooten van zoo pas aanleiding
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onzes inziens inderdaad onwaarschijnlijke uitbarsting, den
nog dreigt elken dag, dat de anarehie voortduurt, meer
en meer het gevaar van een partieel heftig optreden van
&n der geInteresseerde rijken ; met kracht doorgezette
reclames der regeeringen voor aan onderdanen toegebraeht
letsel of schade kunnen zeer snel internationals verwikkelingen in het levers roepen, gelijk de Venezolaansche quaestie
heeft doers zien en Daast deze en meer onverwachte omstandigheden blijft een nieuwe inval van oproerige stammers
over de zwakke Algerijnsche grens op Fransch grondgebied, gelijk reeds onlangs dreigde van de lieden van den
stem der Beni Gil nit de Marokkaansche Sahara, en gelijk
bij Beni-Ounif onder de oogen van den Amel van Figuig
heeft pleats gehad, een voortdurend gevaar als niet onverwacht begin voor de specials moeilijkheden van Marokko
met de Fransche republiek, waarin, indien ditmaal to Parijs
to dringende en veelzeggende eischen werden gesteld, de
overige Mogendheden zich waarschijnlijk spoedig ongevraagd
zouden mengen met stemmen, scherper van toon den een
zang van vrede en vriendschap nu joist eischt . Ret incident

nabij Beni-Ounif is boven verwachting vreedzaam afgeloopen ; het is gebleven bij de tuchtiging der oproerie
stammers en Frankrijk's corrects hooding heeft een optreden
der Mogendheden onmogelijk gemaakt, zoodat slechts de
slachtoffers van den overval en de expeditie hun bloed
hebben zien vloeien, maar het mag met angst gevraagd
worden of in twijfelachtiger gevallen apes even zoo zou gears
en de sultan van Marokko steeds even zoo gemakkelijk eene
Fransche tuchtiging zou rechtvaardigen . Met onverdeelde
aandacht wordt op Marokko het oog gevestigd gehouden ;
Spanje versterkt zijne bezittingen aan de Afrikaansche
kust ; Frankrijk zendt meerdere troepen near da grenzen
van Algerie en houdt evenals Engeland zijne kruisers gereed ;
de Russische en Duitsche kabinetten waken nauwkeurig
voor hunne belangen en in Weenen en Rome is men
evenmin onverschillig voor wet zich in het schilderachtige
woestjnland afspeelt.
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De Marokkaansche quaestie heeft geene geschiedenis,
waaruit eenige leering voor de toekomst valt to trekken ;
conflicten van veelbeteekenenden en ernstigen aardd zijn tot
dusver steeds vermeden kunnen worden . Pat zij echter
nimmer dreigden to ontbranden kan onmogelijk beweerd
worden . Men herinnert zich nog de agitatie, die voor
slechts twee jaren ontstond, toen een Fransch eigenaar op
de Marokkaansche kusten in koelen bloede vermoord werd
en de republiek daarvoor voldoening ging eischen ; onmiddellijk wend het diplomatieke raderwerk der overige belanghebbende Mogendheden in het werk gesteld, opdat
dezen niet overvleugeld zouden worden en het kabinet to
Parijs moest het aanzien, dat tegelijkertijd, dat het Marokkaansche gezantsehap op het Elyse den president Lou b e t
zijne verontschuldingen aanbood, dit vandaar naar St . Petersburg doorreisde en een antler, niet minder luisterrijk uitgerust, aan de Duitsche en Engelsche hoven zijne opwachting
ging maken . Niet minder spanning ontstond kort daarop,
toen Spanje zich door de ontvoering van twee zijner onderdanen door onbeteugelde ICabylen-stammers tot eene volkenrechterlijke tuchtiging jegens het Moorsche rijk verplicht
achtte, zoodat het zich wijselijk eerst aan ruggespraak met
het Europeesch concert overgaf ; eerst toen de gezanten
van Frankrijk, Engeland, Duitschland, Busland, Oostenrijk
en Italie den Spaanschen minister van buitenlandsche taken
bij hunne bezoeken op de elegance en bekoorlijke badplaats
San-Sebastiaan, waar hof en regeering des zomers vertoeven,
hadden verzekerd, dat hunne regeeringen geenerlei bezwaar
hadden tegen het stellen van een krachtig ultimatum,
daaraan zelfs hun moreelen steun niet zouden onthouden,
meende het Madrilleensche kabinet de delicate quaestie met
genoegzame voorzichtigheid to hebben behandeld en maakte
het aanstalten tot de uitvoering zijner bedreigingen over to
gaan . Doch aan Spanje's zuidkust, in de havens van Cadix
en Lissabon bleef eene sterke internationals vloot van
oorlogsbodems zich in observatie posteeren om op Spanje's
handelingen nauwlettend toe to zien totdat het incident
geheel was begraven en op die wijze het Marokkaansche rijk
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eensgezindheid to geven, die to Marokko en Fez niet ongaarne
gezien zal zijn geworden . En inderdaad zijn de belangen,
voor de geinteresseerde Mogendheden in de Marokkaansche
quaestie betrokken, van dien aard, dat zij een dergelijk
wantrouwen voldoende wettig en . Door do veranderde omstandigheden van de laatste tijden heeft dit vraagstuk sane
politieke beteekenis gekregen als do internationals problemen van den Balkan en Oost-Azie, die berekend zijn geheel
Europa onder do wapenen to brengen ; sedert hot imperialisme in zijn meest strongen vorm gait zwijgon en do jacht
near grondgebied pleats maakt voor do zucht near verovering van invloedssferen on nieuwe afzotgebioden voor do
producton van do nationals nijverheid en industrie, sodert
hot morcantilismo do economischo belangon naast de nitsluitend politieke voordeelen zulk een belan .grijke pleats
heeft doen innemen in do ovorwegingen bij hot aangaan
van diplomatieke tractaten, sedert do oude verhoudiugen
in do internationals staatkunde gehoel omvergoworpen zijn,
men do oude afscheidingon hooft Zion vervallen, vroegero
tag en standers geallieerden Zion worden on allorwege niouwo
bondgenootschappen zijn verrezen, sedert dat alles zich duidelijk heeft geopenbaard, is do Marokkaansche quaestie van hare
schijnbaro onbeduidendheid van vroeger ontdaan en een zoo
beteokenisvolle factor geworden in de tegenwoordige politieke
constellatie van hot Europeosche werolddeel, dat do kabinotten
cler Mogendheden hear bij hunno welbekende combinaties do
voile aandacht, die pries von B i s m a r c k hear reeds vroeger
toekendo, schenken . Marokko is niet moor hat onbekendo
land der klassieko pi raten ; de onderzoekingsreizen van do
wakkore geografen der negentionde eeuw, die goheel hot
:zwarte wereiddeel van zijn geheimzinnige onbokendheid
hebben ontdaan, do ondernemende pogingen van Barth,
Bohlfs, Oscar Lenz, Schweinfurth en ettelijke
Fransche geleerden, hebben ook Marokko niet ontzien en
hot schoone woestijnland biunen den kring der exacta wetenschap getrokken . 00 ok en L i s s o xi e hebben de toeristen
op menige trip door hat schilderachtige Moorsche rijk rond-
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geleid en talrijke werken, impressies van land, yolk en zeden,
van de hand van hen, die van Mrika's noordkust eene
specials studie hebben gemaakt, hebben medegedaan om
den nevelachtigen sluier, die daarover hing, to verbreken .
Een steeds nauwer en nauwer wordende gordel van beschaving
heeft de wetenschap om hat eertijds geIsoleerde keizerrijk
getrokken, de koloniseerende Europeesche Staten volgden
hear op dien wag en thans zien de zonen der zonnige
woestijuen zich aan ells zijden omringd door de bezittingen
hunner blanks broeders, die begeerige blikken werpen op
het vruchtbare Moorsche land en wier hebzuchtig imperialistisch streven daze quaestie tot een zoo groot en steeds
dreigend gevaar voor den wereldvrede heeft gemaakt . Frank-

rijk, dat in Afrika ells andere landen bj den wedloop near
grondbezit is voorgegaan, had in 1847 onder Louis
P h i 1 i p p e door de verovering van Algiers, nadat de hertog
van Aumale in smadeljke gevangenschap A b d e 1 K a d e r
had weggevoerd, aan de noordelijke stranden vasten voet
gekregen ; de gun stige Jigging, hat gezonde klimaat en de
productiviteit van den bodem maakten hat tot eene bezitting
van groote waarde, zoodat hat niet to verwonderen vial, dat
hat begeerde Tunis aan dit gebied toe to voegen en in 1882
van de invallen van bergstammen gebruik maakte om na
eene korte expeditie over dit land zijn protectoraat of to
kondig en, niettegenstaande de hevige verbolgenheid, die dit
opwekte bij Ttalie, in walks harden Tunis zich krachtens
handel, teal en bevolking feitelijk reeds beyond . En in den
tijd, die er ligt tusschen daze beide belangrijke stepper zoowel als daarna, heeft de Fransche republiek niet opgehouden
hear gebied in noord-westelijk Afrika voortdurend nit to
breiden ; Ahmadore, Samory, Dahomey en tal van kleine
inlandsche rijken warden van hunne despotische vorsten
beroofd en door militaire expedities onder Fransche administratie gebracht, de groote westelijke helft der Sahara ward
der republiek met andere kleine voordeelen bij hat Nigertractaat van 1898 toegekend en daarmede was hat groote,
zoo lang nagestreefde doel bereikt : Fransch Soudan was met
Dahomey vereenigd en de bezittingen van Frankrijk aan
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Senegal, Gambia en Rio Grande, die hear reeds van de
zestiende eeuw of hadden behoord, de Ivoorkust, de landstrook
ten zuiden van keep Blanco en bet beneden Congo-gebied
waren met de noordelijke bezittingen Tunis en Algiers, good
en deugdzaam gecultiveerd, &n groot rijk geworden, dat
door geen onderlinge grenzen meer word gescheiden . Maar
van bet oogenblik af, dat dit resultant was verkregen, kreeg
bet bezit van bet nog onafhankelijke Marokko voor Frankrijk eene beteekenis, groot als die van geen ander vraagstuk ;
vermeerderd met Marokko zouden hare bezittingen in NoordWestelijk Afrika een rijk vormon, hetwelk slechts door
Engeland's Indisch keizerrijk voortaau zou worden geovenaard .
Do verovering van Marokko beet voor Frankrijk een groot
toekomstwerk ; de vruchtbare streek ligt goheel in do sfeor,
wear hear invloed bet meest goldt en do noodzakolijkhoid
om de Algiorsche grenzen to beveiligen ken door hear als
belotsel worden vooropgesteld om de tusschenkomst van
wolke Europeesche Mogondhoid ook, to duldon . Aangezien
de republiek eene belangrijke Mohammedaanscho macht
vormt, ken zij niet geringe pretenties doen golden op den
arbeid van pacificatie en civilisatie, een arbeid, die in Tunis
aangevangon, in Algiers voortgezet wend en reeds zeer
gunstige resultaten heeft opgeleverd ; Frankrijk ken met
Marokko geen afstand doen van do dour, die in dat land
opening geeft tot den Atlantischen Ocoaan . En daarin ligt
voor een overheerschend dool do redon, waarom hot nooit zal
toelaten, dat hot gebied, hotwelk Oran scheidt van do golven
van don Oceaan, aan zijn invloed wordt onttrokkon . Dit
ontveinst men zich in do Franscho koloniale kringen allerminst on do beer D u b ie f heeft als rapporteur voor hot
budget van buitenlandsche taken bij do jongste begrootingsdiscussies in hot parlemont op dit teere punt met meer
nadruk en moor welsprekendo openhartighoid do aandacht
gevestigd den totnutoe was geschied . Echter houdt do
Marokkaansche quaestio behalvo hot vraagstuk omtrent
grondgebied in hot koizorrijk zelve, voor Frankrijk on voor
olke andere goInteroseerdo Mogendheden eon niet minder
groot belang van stratogischon aard in zich besloton ; naast
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oogpunt beschouwd van groot gewicht, char hat op zijn
kust plaatsen heeft als 'ranger, dat, doelmatig versterkt,
tegenover Gibraltar den ingang tot de Middellandsche zee
zou kunnen beheerschen . Meer dan eenige andere zeemogendheid is het voor Frankrijk noodzakelijk, dat de
directs verbinding tusschen Middellandsche zee en Atlantisehen Oceaan ongestoord blijve, omdat alleen zoodoende
zijne eskaders met elkander voortdurend in contact kunnen
blijven ; Frankrijk, dat zich met zooveel moeite in Bizerta
ecu oorlogshaven heeft geschapen, die tegenover Gibraltar
dezelfde rol heeft to vervullen als indertijd Cherbourg tegenover Portsmouth en dat in Toulon zijue sterkste arsenalen
bezit, zou het niet kunnen aanzien, dat Tanger of eenig
ander versterkt punt op Marokko's Noordkust seer ward
dan een neutrale vrijhaven . Bij gebrek aan een vrije
doorvaart zou een mogelijke oorlog met Engeland en zijne
respectieve bondgenooten de republiek beletten met een
groot, een krachtig dccl zjner marine to ageeren, waartegen
slehts hat fameuse plan van een kanaal van Noord- near
Middellandsche Zee voldoende zou baten ; een eventueel
protectaat of annexatie van Marokko door een andere
Mogendheid zou hear Afrikaansch rijk in gevaar kunnen
brengen en bovendien aan hare uitgebreide handelsrelaties
met het keizerrijk onnoemljk veal schade voor altijd toebrengen . Zijn this de belangen, die voor Fran krijk in de
Marokkaansche quaestie zijn betrokken, waarlijk wel van
dien aard, dat hat ongetwijfeld zeker is, dat ze de regeering
to Parijs niet voor eon oorlog zullen doen terugdeinzen,
do redenen, waarom hat kabinet van St . James zich zoo
uitermate voor dit internationals vraagstuk interesseert,
zijn niet minder gewichtig . Dc quaestie van Marokkaanscb
grondbezit neemt hierin slechts een secundaire pleats in ;
hoewel Engeland, walks koloniale ontwikkeling een. deal
zijner historic is en hetwelk zoodoende in staat is geweest
die landstreken nit to zoeken, die near zijne begrippen
hot best voor ontwikkeling vatbaar waren, van dat
vruchtbare land zeker niet afkeerig zou ziju, heeft
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2 74 --hot toch, deels geleerd door zijne talrijke moeilijkheden
der laatste j aren, in internationals verwikkelingen ziju
imperialistisch streven in zooverre beperkt, dat wear gebiedsvergrooting geen noodzaak scheen, hot er voornamelijk
op bedacht was zijn invloed over de betwiste landstreken
nit to breiclen en niet onmatig veel verspreid liggend gebied
aan zijne administratie to behoeven to onderwerpen, gelijk
zijn voorbeeld in de quaestie van Portugeesch Oost-Afrika
der wereld kon toonen .
Tit dat oogpunt wenscht hot
Britsche rijk, ook met hot oog op zijne belangrijke handesconnecties in Marokko en hot groote aantal Engelsche
deelhebbers in do Moorsche staatsschuld, niets liever dan
do strengo handhaving van den status quo in hot Moorsche
gebied en al droomt hot ook van concessies voor spoorweglijn en telegraafaanleg van Kaapstad naar de noorderkusten, golijk hot al druk bezig is CaIro met de zuidelijkste
punten aaneen to schakelen, slechts vanwege hot strategisch belang interesseert Albion zich dermate stork bij de
Marokkaansche quaestie . Met niet to miskennen zekerheid
hebben indertijd de Lagerhuis-debatten, naar aanleiding van
0- i bs o n Bo w 1 e s' vragen ontwikkeld, aangetoond, dat do
groote vooruitgang in do krjgskundige wetenschap in de
laatsto j aren, Gibraltar zijn spreekw oordelij k geworden
aureool van onneembaarheid heeft ontroofd, dat met de
moderns moordwerktuigen van groot kaliber de beroemdo
rotsvesting van de Spaansche landzijde of gemakkelijk kan
wordon bestreken en door eon leger van ongeveer 40 .000
man ingosloten en veroverd . Niet zonder zorg zag men
hot dan ook to London aan, dat Spanje zijno vestingwerken
rondom doze stad gevaarlijk versterkte en met veel nauwkeurigheid word naar eon punt gezocht, dat do pleats van
hot nu onvruchtbaar geworden Gibraltar kan innemen .
Reeds is St . Vincent, hot zuid-westelijkste punt van. hot
bevriende Portugeesche rijk, genoemd, maar do Engelsche
regeering heeft er geen geheim van gemaakt, dat eons
bezitting op Ma-rokko's trust, die dan in allerijl zou worden
versterkt, hot eigenlijk doelwit is en met cynische kalmte
bespraken de toongevende bladen de quaestie, welk punt
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Port-Arthur to worden verheven . Voor Engeland is hat
beheerschen van de straat van Gibraltar eene gebiedende
noodzakelijkheid, nit zijn politiek roofstelsel voortgesproten ;
hat moat ten alien tijde zeker zijn van den kortsten wag,
die naar Egypte, naar zijn Indisch keizerrijk leidt ; hat
moatbijen plotselinge weidaigeoplsingderOostersche quaestie zijne kruisers in de haven van Constantinopel
kunnen brengen ; hat moat ook op eene oproerige beweging
onder de Italiaansch gezinde bewoners zijner Maithezer
kolonie hat oog houden. Eene bezitting, die het uitmuntend zal kunnen versterken, op Afrika's noordkust, is hat
dus, waarnaar Eng eland tar vervanging van Gibraltar streeft
en dat temeer, sedert Spanje telkenmaie meer blijk geeft
van sympathiser in de richting van Napoleon III's idea
saner groote Latijnsche Unie, die hat kabinet van St . James
niet anders dan onaangenaam zou kunnen zijn . Engeland,
dat op ells punter van den aardbodem zijne kolonien heeft,
die hat teikenmale hinder en last veroorzaken, moat zich
door alle zeeen met zijne marine viug en doeltreffend kunnen
verplaatsen ; hat ken zich niet tevreden stellen met een
mogelijken zeeweg naar India, die om Afrika's zuidpunt loopt
en hat dubieus-loyale Kaapstad onder zijne noodzakelijkste
punters teit . In een beteekenisvoilen oorlog toch zou op daze
wijze hat Britsche rijk voor een groot deal van de weiwillendheid van neutraien, mogelijke open of verborgen vijanden,
of hankelijk zijn en hat zouclen slechts zeer voordeelige en
voor Engeiand even belaugrijke vraagstukken zijn, die hat
kabinet van St . James in zoodanige oplossing zouden kunnen
doers bewilligen . Echter is niet alleen voor Frankrijk, dat
met zijne uitmuntende onderzeesche booten voor Engeland
tar zee zulk een geduchte en gevreesde vijand is, zulk
eene ontwarring van hat vraagstuk door hat stellen van
compensaties, zeer gewenscht ; de overige belanghebbende
Mogendheden zouden eene geweiddadige besiissing evenmin
gaarne zien en hunnen overigens met eene bestemming van
Marokko's kuststreek in Engelschen geest nog minder genoegen nemen den met hat aanleggen van een spoorweg van
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Algiers near Fez als voorlooper eerier definitieve bezetting
van het keizerrijk door Frankrijk . Een nieuw Gibraltar in
de zeestraat, die de Middellandsche Zee verbindt met do
wateren van den Oceaan, is voor ieder banner een nadeel
in dawn tijd, die beter den twee eeuwen geleden hat gewicht der Spaansche rotsvesting uit eommercieel en strategisch oogpunt in hat lieht heeft gesteld . Spanje, dat nit
de roemrijke overwinningsdagen van F e r d i n a n d v a n
C a st ill e, die de Mooren terugjoeg over de blauwe watered,
die Tank hen had doen overschrijden, toen zij voet zetten
in Europa, de histonische traditie tag enover hat Moorsche
keizernijk put, waarvoor hat trotsche, romantieke Spaansche
gemoed zoo ontvankelijk is, zou eerie zoodanige nieuwe
versperring van de street van Gibraltar al met zeer leede
oogen aanzien, dear den zijne oorlogshavens Carthagena en
Cadiz onlierroepelijk van elkander zouden zijn geseheidon,
terwijl in hat brain van ieder marine-minister planner lever .
tot reorganisatie van de vloot, die door de Amenikanen
bij Manilla en Santiago meedoogonloos word vernietigdg
hit do meer en moor zich uitonde hartelijke stemming
j egons den Franschen nabuur, waarin menig staatsmau
reeds voorteekonen van een nauw verbond heeft voorspeld,
mag afgeleid worden, dat Spanje zich tegen eerie annexatie
van Franknijk niet zal verzetten ; hat ligt ook geenszins
in de bodooling van eenig to Madrid zetelend kabinet van
de omverwerping der Marokkaansche dynastie meer partij
to trekken den eerie geringe uitbreiding van zijne Afrikaansche bezittingen : de strook aan de noordkust om de vijf
Presidio's, waarouder Ceuta, die voornamelijk als verbanningsoord dienst doen en do Sahara-kust van keep Bojador
tot keep Blanco met hat daarbij behoorend achterland .
Maar voor Spanje is hot allerminst eon onverschillige zaak
walk gezag hot aan do ovorzijdo zijner zuidelijke stranden
zal mooten bogrooton ; or bestaan tusschen hot Tbenische
koninknijk en hot Oosterscho sultannaat geografischo, cornmercioolo, moroolo on politioko betrokkingen van dien aard,
do beschorming van zich aldaar gevostigdo onderdanen
maken voor hot Spaanscho land do Marokkaanscho quaestie,
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eens minister S a g a s t a in do Cortez zeide, niet goring er is
din dat der ovorige Europeosoho Mogendheden . Engeland en
Frankrijk, voor wie dit goschilpunt eene der questions brillantes is geweest, die wederzijds de verhouding dikwerf
zeor onaaugenaam hebben gemaakt, dan ook buitongosloten,
hebben do ovorige laden van hot Europoesch concert in daze
quaestie slochts ondergeschikte belangen, die hun eenig
recht tot meesproken geven . Italie hoopt door Frankrijk
in Marokko to stennen, Engeland uit de Middellandsche zee
to banners, om in in Tripolis de vrije hand to krijgen, terwiji
men er to Rome allerminst op gesteld zou zijn, dat de krachtige
Italiaansche vloot, een der stounpunten van hot Drievoudig
Verbond, door eene niouwe sterkte geheel van don Oceaan
zou kunnen worden afgesloton . Rusland, dat reeds vroeger
schijnbaar poging on . tot verkrijging van een maritiem station
op do Marokkaansche trust in hot work stelde, komt ale
vriond on bondgenoot v oor. d o bolangon van do Fransche
Marianne op, maar voor dit rijk met ziju stork Zwarte-zeeeskader zon hot tevens met hot oog op eon allorminst onwaarschijnlijkon oorlog met Engeland goon goring nadeel zijn,
dat hot zelfs na do strait van Oonstantinopel en do Dardenellen to hebben geforceerd, door eon Britsch Tangor zou
kunnon wordon vorhindord zjne schepon van doze zijde in
hot vrijo vaarwater van den Ocoaan to brengen antlers din
door den breeders omwog door hot kanaal van Suez, dat
hij tractaact wel neutraal, maar door hot bozit van Egypto,
Adon on Porim feitelijk in Britsche handers is on . boven.dien
door eon onkol gezonken schip kin wordon versperd ; stioht
Eng eland zich dus airs do strait van Gibraltar eene niouwo
vesting als do storke rots, waarvan hot zich na den Spaanschen
successio-oorlog op zoo deloyale wijzo meestor maakte, dan zou
hot zijn bondgonoot in do Noordzee al even moeilijk to huip
kunnon komon ale over land, omdat de Oostzee slochts
kin verlaten wordon door hot .Keizer Wilhelmkanaal of door
don Sort, dus door de wolwillendheid van, in hot mooiste geval
genomon, goedgozinde neutrals naburon . En voor Duitsch-
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Marokkaansche rijk heeft to besehermen, kan bet met zijn pangermanistische droomen, die Triest als een zuidelijk Hamburg
en Kid in zich bevatten, geenszins onversehillig zijn, dat
in zoodaning geval, waartoe de dood van keizer F r a n s
Jo s e ph allicht aanleiding zou geven, j uist Engeland,
waartegen geheel zijn reusachtige vlootbouw is gericht,
opnieuw de gelegenheid zou zijn geboden zijne sterke
eskaders to scheiden, terwiji ten slotte Oostenrijk, weiks
eenige uitgang naar zee in de ooriogiaaven Spizza bestaat,
het evenmin aangenaam moet aandoen dien uitweg uit de
Adriatische zee versperd to zien, al kan men to Weenen
bet ook niet anders dan met vreugde begroeten, dat er
zekerheid bestaat, dat bij eene mogelijke krachtdadige oplossing der Oostersche quaestie bet Oostenrijksch gouvernement noch in Albanie, noch in de Turksche wateren
alleen zal staan en op een sterk, spoedig ter plaatse zijnde
Engelsche vloot kan rekenen tegenover Russische en daarmede samengaande Italiaansche, Montenegrijnsche en Slavische pretenties . Is er dus wel bij deze beoordeeling der
feiten een geheel refine toekomstmuziek, waarvan wij in dit
schetsmatig overzicht gewaagden, men ziet tevens uit dit
conflict van belangen op tal van punten hoe tal van conplicaties zich wikkelen om dit internationaal probleem van
bet bezit van den ten deele onbeschaafd land, waarin de
Europeesche industrieen eene al to natuurlijke en voordeelige afneemster zien en tot welke bloedige botsingen
de oplossing van zoodanig vraagstuk, belangrijk nit commercieel, politick en zedelijk oogpunt, aanleiding kan en hoogstwaarschijnlijk eenmaal zal geven, indien de diplomatic zich
bier geen vruchtbaar terrein tot verzoenende werkzaamheden
schept of arbritrage den weg niet baant voor eene vreedzame,
rechtvaardige oplossing .
Wonder was bet dus waarlijk niet, dat de betrokken
Mogendheden in deze quaestie een naijver toonden om zich
bij de finale beslissing de beste positie in bet Marrokkaansche
keizerrijk to verzekeren ; een naijver, die naast een voortdurend wantrouwen van elkanders bewegingen in deze
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sfeer, zich voornamelijk uitte in een geregeld voorf5gezetten
strijd em invloed aan bet keizerlijk hof. De Fransche of
Engelsche raadgevers, die den Sultan de zegeningen van bet
verlichte Westen moesten brengen, streden daar meer voor
de belangen burner Europeesche regeeringen dan voor den
Marokkaanschen vooruitgang ; elke verovering op bet persoonlijk vertrouwen of de vriendschap van A b d o e 1 e 1
A z i z door de eene partij behaald, trachtte de andere
nationaliteit door invloed op breeder gebied to compenseeren, zoodat een deal van den heat, dies een man als de
correspondent van The Times, de beer H a r r is zich zoodoende
op den hats haalde van de zjde der bevolking, die deze
intrigues der Christelijke Europeanen zeer goad bemerkte
en doorgrondde, geenszins onverdiend was . Had een der
Mogendheden eene afzonderlijke quaestie met Marokko to
behandelen, dan waren de overige er onmiddellijk net
borne oorlogschepen bij om getrouw toe to zien, dat nets
gedaan ward, dat hunne belangen zen kunnen schaden. Reeds
haalden wij boven in dit artikel een pear van de meest
recente staaltjes op dit gebied aan, waarvan vooral dat der
missies van de Marokkaansche gezantschappen, die twee
j aar geleden ors aloud werelddeel afreisden, zeker niet nit
velar geheugen zal zijn gegaan. Van alle zijden doken toem
geruchten op, die voornamelijk bet Fransche gouvernement
tot doelpunt van bun argwaan schenen to hebben gekozen ;
met zooveel zekerheid ward algemeen door de politieke
Europeesche pers de meaning verkondigd, dat Frankrijk de
vermoording van een zijner onderdanen en bet voortdurend
gevaar der strooptochten van Marokkaansche stammer aan
zijn Algiersche grenzen zou to beat semen em krachtdadiger tegenover Marokko op to treden en daar zelf bet
stuur in handen to semen, dat minister P e 1 c a s s e bet
noodig achtte in den Senaat onomwonden to verklaren, dat
noch van protectoraat noch van annexatie sprake was en
dat bet gouvernement to Parijs aan eene verandering van
den status quo in Marokko niet dacht . Pit stelde de
Europeesche diplomatieke kringen eenigszins gerust, al bleef
zelfs na deze stellige uitspraak de onrust, dat met bet Parijs
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concessies had gedaan, nog geruimen tijd aanhouden . Trouwons,
dank zij de tendentieuze opvattingen en berichten in dit opzicht, deals door Duitsche, deals door Engelsche correspondenten verspreid, zoekt men agemeen achter alles, wat in Marokko
een onrustbarend aanzien krijgt, de intrigues der Fransche
politici : do invallen der stammen op do grenzen van hot
Algiersche rijk worden aan Fransch geld toegeschreven ;
aan Frankrijks invloed wordt hat geweten, dat hot ontwikkelde deal der Marokkaansche bevolkirig, de eigenlijke
Mooren, zich van de hervormingen hebben afgekeerd, omdat
men to Parijs hover do oude barbaarsche toestanden zag
voortbestaan ; wiji de geboorteplaats van den pretendent
Bo e H a m a r a nabij de grenzen van Frankrijk's koloniaal
bezit zijn gelegen, ziet men zelfs in den bloedigen opstand,
die thins hat Moorsche rijk teistert, do hand van do
Fransche rogsexing ! To ontkennen valt echtor zeker niet ;
dat Frankrijk eono voortdurondo werkzaamhoid toont aan
de Marokkaansche gronzon on bij hat j ongsto incident wear
bewijst van alles, wit daar voorvalt, partij to zullen trekken ;
zijn dus als objectief oordeel do Eugelscho voorstellingen
waarschijnlijk belachehjk overdreven geteekend, begrijpelijk
is hot, dat men to London met niet geringe zorg aanziot hoe
steeds door opeenvolgendo kabinetten do versterking der fortificaties aan do Algiersche westelijke grenzen krachtdadig wordt
doorgezet, terwiji hot j ongste bezoek van president h o u be t
aan do Afrikaansche kolonien der republiek, dat ten duidolijkste de groote aanhankolijkheid der inlandsche stammen
aan do tricolors, waaronder zij in voorspoed en welvaart
zijn vooruitgegaan, in hot hicht stelde, al ovonmin groot
vertrou wen. kan hebben gewokt . Men voolt hot to London
als bij intultie, dat Frankrijk hier door strategischo positie,
door kennis van yolk en klimaat in veal gunstiger conditie
verkeert din hot Britsehe rijk en moermalen is daarom
door Engelsche pubhicisten der .rag sexing do wenk gegeven
hot veelbeproefde, ignoble middel der oude Britsche oxpansiotactiek to volgen en bij do eerst voorkornende gelegenheid
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over Marokko een Britseli pro tectoraat of to kondig en ., hat
schoone land dus in bezit to nemen, voordat de concurreerende Mogendheden daartoe gelegenheid hadden . In
Fransche koloniale kringen is daze gevaarlijke strooming
allerminst onbekend en men heeft daarom de dikwerf
aarzelende houding van minister ID ci c a s s e scherp afgokeurd, zijne handelwijze to correct, to vrodelievend, in hat
nadeol der Fransche belong en gevonden, omdat hot in
Marokko een levees squaestie is voor Frank rjk, waarin nooit
als to Fashoda een step kan worden teruggeweken . Ret is
echter ecu onomstootelijk fait, dot Frankrijk in de Marokkaanche quaestie zonder Spanje's huip zeer ongunstig zou
komon to staan . Voor eon good deal Loch heeft hot kabinet
to Madrid bij eeno gevaarlijko wending van dit internationaal problems de troevon in handers en hat is dus wel aan
to nemen, dot wie ook tegenover Marokko jets in den zin
mocht hebben, altijd zal trachten Spanje voor zijne plannon to winnen . Voor Frankrijk is hot van het hoogste
belong Gibraltar van do iandzijde to kunnen naderen, dear,
gelijk wij reeds vroeger zeiden, doze rotsvesting met do
togenwoordigo ooriogsmiddelon volstrokt niet onnoombaar
moor is en voigens deskundigen zeifs door eon leg er van niet
meer den. 40 .000 man zou kunnon wordon verovord ; Engeland daarentogen zou hot daarom zeor onaangenaam zijn hot
niot oubeteekonendo Spaanscho lager tot vijand to krijgen
en Gibraltar ernstig bedreigd to zion . Waarschijniijk echter
zal Spanje, dot do integritoit van Marokko wonscht to
bewares., hierbij niet do politick van ailiantios volgen en
alle mogelijko moeite doon neutraal to blijven, zeker niet
voor hat behoud der tegenwoordigo dynastic in Marokko
eon ooriog wagers . Voor Frankrijk zou zuik een noutraliteit echtor bepaald ongunstig moeten heoten, omdat hot
zoodoendo Gibraltar niet zou kunnen in bezit nemen en
in hot Moorsche keizorrijk niet tegen Eng eland opgowassen zou zijn ; do toonadering tot Frankrijk en hat
zeker niet onus ogelijke denkbeeid, dot hot alsdan Gibraltar,
dot aloude stukjo van. den vaderlan.dschen bode ., wear
zou terug krijgen, makon derhaive Spanje's neutraliteit
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der leiders der republiekeinsehe partij, Labra nog onlangs
in een interview zich in dit Bevel openlijk voor samengaan
met Engelaud uitgesproken, omdat in die richting veel
meer Spanje's belangen ligg en, de algemeene gezindheid,
die door de personen van gezag als de prins van Asturie,
Sag asta, Silvela, Romero Robledo, de hertog van Rives en
maarschalk L op e z, kortgeleden in Le Figwro werd uitgesproken, is bepaald Franschgezind en to sprekend den dat
bet mogelijk zou ziju die op zulk een belangrijk punt to
trotseeren . Voor Engeland zou in dit, niet licht denkbare
geval, zijue vriendschappelijke alliantie met Portugal van
niet Bering belang zijn ; aangezien de bepalingen van deze
verbintenis, waarvan velen niet eens een geschreven tractaat als basis vermoeden, nimmer bekend zijn geworden,
is het onmogelijk na to gaan in hoeverre Portugal in den
mogelijken oorlog actief of passief zou optreden, temeer
nog dear bet bier met gevaarlijker vjanden to doen zou
krijgen dan met de ongelukkige Zuid-Afrikaansche republieken, indien bet de handelingen van B e i r a herhaalde
Onmogelijk is echter geenszins de veronderstelling, dat
koning 0 a r 10 s met zijne groote toegenegenheid voor bet
kabinet van St . J a m e s, die herhaaldelijk is gebleken en
door zijn bezoek aan Londen officieel is getoond, Engeland
krachtdadig zou steunen en al valt op de Portugeesche
vloot niet to rekenen, voor bet Britsehe gouvernement is
bet geeu Bering voordeel, indien bet zoo nabij bet betwiste
punt over de uitmuntende Portugeesche soldaten zou kunnen
beschikken ; in bet westelijk gedeelte van. bet Iberische
schiereiland zouden vlootvoogden en legercommandanten
bovendien een strategische basis bezitten, die zeer zeker
Diet verwerpelijk ken worden genoemd . En niettegenstaande
deze voordeelen, die weliswaar zeer onzeker maar toch
geenszins problematisch zijn, schijnt men to Londen liever
to wenschen bet netelige Marokkaansche vraagstuk in
der minne of to doen den aan de wapenen eenmaal de
beslissing over to laten, zoodat tijdens bet ambassadeurschap van den tegenwoordigen Engelschen gezant, sir
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om in verband met andere, tusschen beide rijken hangende
questies, ook dit internationaal gesehil voor goad to verefFenen ;
onderhandelingen, die naar algemeen is beweerd, bij koning
Eduard's onlangs aan Parijs gebraeht bezoek en de hartelijker
stemming, die daarvan tusschen beide landen hat gevoig is
geweest, met kracht zijn hervat . Pat daarbij, gelijk Le
Gaulois had vernomen, sane verdeelirig van hat Marokkaansche
territoir tar sprake zou zijn gekomen in dien zin, dat Engeland
de haven van Tanger zou verkrijgen en Frankrijk daarvoor
de vrije hand zou later bij de uitbreiding der Aigerijnsehe
grenzen, achten wij onmogelijk om aan to nemen ; de entente
is dan ook meermalen besproken in flier voege, flat Engeland
door geenerlei bezwaren aan to voeren tegen eene Fransehe
bezetting van Marokko en eenige kleinere concessies aan
den buurman aan do overzijde van hat Kanaal to doer,
dozen zou bewegen tot hat opgeven van zijne onverzoenlijke
houding ten opzichte der bezetting van Egypte en . sane
oplossing der lastige Now-Foundland quaestie in Engeland's
voordeel, waarop men to Londen hoogen prijs stelt . Zulk
eene oplossing zou Frankrijk zeker wel aanlokken ; slechts
zou Frankrijk bij eene mogelijke verovering goon geringe
moeilijkheden ondervinden .
Ret voorbeeld van Italic's
treurig avontuur in Abessynie werkt afschrikwekkend in
flit opzicht, de moeitevolle verovering van Algiers zal nog
in menig Fransch geheugen onaangename herinneringen
hebben achtergelaten en reeds thans, flu Frankrijk na den
verradelijken overval zijner troepen op eigen grondgebied,
eene expeditie tegen Figuig gaat uitrusten, maker. de
Berber stammers zich gereed den heiligen oorlog to gaan
prediken . Daze moeilijkheden zijn hat misschien wel voornamelijk, die Engeland in de Marokkaansche quaestie zoo
toegevend jegens Frankrijk maker, maar hat mag joist
daarom de vraag hasten of men to Parijs tot de door
Engeland in zulk eene compensatie geeischte ofters bereid
zal worden gevonden . Is eenmaal tusschen Frankrijk en
Engeland eene regaling getroffen, of door eon arbitragetractraat do vreedzamo oplossing verzekerd, dan zal hat
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en de overige belanghebbende Mogendheden op verschillende
wijze tevreden to stellen ; kunnen daarentegen de beide
hoofdzakelijk geInteresseerde partijen niet tot eene overeenkomst geraken, dan last de zaak zich meer gecompliceerd
aanzien, dear dan de vraag moat geopperd worden aan
wiens zijde de overblijvende grootmachten zich zullen
scharen . IDuitschland toont telkens meer belarig in hat
Marokkaansche vraagstuk en het is nog niet zoo heel lang
geleden, dat de Independanee Beige wilt to berichten, dat
men in politieke kringen to Berliju was teruggekomen op
de schikking die voor eenige j aren had geleid tot Duitschland's neutraliteit bij een eventueele regeling dei' Marokkaansche quaestie, zoodat men zich in de Germaansche
rijkshoofdstad overtuigd achtte, dat de Fransche minister
van buitenlandsche zaken zich bij eene noodzakelijk gebleken
oplossing van hat vraagstuk sneer tot IDuitschland dan tot
tingeland zou wenden . Binnen zes jeer tijd, heeft men
reeds geprofeteerd, ken Duitschland in hat Mensal over
grooter vloot beschikken dan Eng eland of Frankrijk dear
in korten tijd zouden kunnen bijeenbreng en, zoodat hat
dus op de Atlantische en Middellandsche zeekusten een
woordje zou kunnen meespreken . Keizer Wilhelm werki
geheel in den geest der pangermaansche manifesten om
IJuitschland over geheel de wereld uiterlijke macht to
verschaffen ; hij is niet sentimenteel nit familierelaties,
want hij koos Turkije's zijde tegen G-riekenland, schoon
zijne eigene zuster hertogin van Sparta is en hij zal dus
waarlijk Engeland niet sparen, omdat zijn oom de aloude
kroon van A 1 fr e d d e n U r o o t e draagt . Er is weliswaar
meermalen beweerd, dat in het fameuze Anglo-Uermaansche
tractaat, waarvan de bepalingen voor een groot deal onbekend zijn gebleven, ook de Marokkaansche quaestie behandeld zou zijn geworden en aan Engeland in Marokko door
Duitschland de vrije hand zijn gelaten indien men. t o Londen
de pangermaansche wenschen, die over Oostenrijk en Turkije
near de IPerzische golf zien, niet zou dwarsboomen ; aan de
waarschijnlijkheid van daze combinatie, die in Busland ge-
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op dit punt in het Oosten, die in het ILagerhuis als een
modern snort Monroe-leer werd afgekondigd, reeds alleen
den bodem ingeslagen . En Duitschland, dat zoo dikwijls en
zeker niet ten onrechte een agent provocateur tusschen
Londen en St . Petersburg is genoemd geworden, zou dus
zeker niet aarzelen ten opzichte van Marokko die rol tusschen het kabinet van St . James en het gouvernement to
Parijs to vervullen om zoodoende tot de gewenschte toenadering to komen tot Frankrijk, waarin dit land, dat
droomt van wraak over den smaad, het to I'ashoda aangedaan, in zijne dankbaarheid voor keizer Wilhelm's edelmoedigheid, dan zeker niet langer zou tegenstreven . Voor
Engeland echter zou zoodanige combinatie fataal kunnen
ziju ; G lads ton e heeft het reeds voorspeld, dat n ernstig
echec met de wapenen in de hand geleden op een deel
van den grooten aardbodem, geheel het gecompliceerde
Britsche imperium in het niet zou storten tot leedvermaak
zijner tallooze vijanden, die in neutrals welwillendheid
deze mIne zouden aanschouwen . Maar het gevaar voor
een hevigen oorlog, al zouden ook op lange na n.iet ells
groote Mogendheden daarin op eenige wjze gemengd zijn,
zou in zulk een geval ongeveer zekerheid worden en zou
slechts den kunnen worden tegengehouden door vooraf
gestipuleerde arbitrage-bepalingen, die zeer zeker voor de
menschheid een weldaad zouden zijn, al ken zelfs den
grootsten voorstanders van wereldvrede en internationale
rechtspraak de basis van zoodanig tractaat niet geheel
duidelijk zijn . Arbitrage toch eischt een j uist omschreven
juridisch onderwerp, dat voor rechtspraak vatbaar is en in
onze dagen, waarin laden als de verdeelingen van het Poolsche
Rijk scherp afgekeurd worden, kan de verdeeling van onafhankelijk territoir to ssehen niet-rechthebbenden daartoe
niminer dienen, kunnen dus slechts de daaruit voortvloeiende geschillen aan het oordeel van een arbitraal
gerechtshof worden onderworpen, dat over de kern van het
gesehil dus een eerbiedig zwijgen zou moeten bewares .
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Welke van al de door ors opgeworpen premissen eeninaal zal worden bewaarheid, is natuurlijk onmogelijk met
eenige zekerheid to zeggen, maar gemakkelijk valt to voorspellen, dat de uitslag van den tegenwoordigen burgeroorlog
op de gang van taken in het Marokkaansche keizerrijk,
zoowel uit binnen- als buitenlandsch oogpunt beschouwd,
grooten invloed zal moeten oefenen, zulks to meer, nu bij
het ongelukkig incident op de A1gerjnsche grenzen duidelijk is gebleken, dat de sultan van Marokko nog geenszins
in staat is de orde in zijn Moorsch rjk to handhaven ; bij
zeif aithans en ook de Amel van Figuig schenen den overval van den Franschen gouverneur-generaal ten zeerste to
betreuren en Frankrijk Been enkele moeilijkheid in den
weg to willen leggen bij de militaire tuchtiging, die het den
verraderlijken stammer ging toebrengen . Treedt ten slotte
B o e 111 a m a r a uit den bloedigen burgeroorlog zegevierend
to voorschijn, dan is het wel niet anders voor deter mogelijk dan om de Mohammedaansche fanatieke reactie meester
to later in het Moorsche keizerrijk ; hoewel hij, near de
Madrilleensche Imparcial nog kortgeleden tiwist merle to
deelen, zich als fijn diplomaat en voorzichtig staatsman
zeer vriendelijk betoonde tegenover Joden en Europeanen
in het door hem beheerschte gebied, zou hij, eenmaal definitief als sultan over geheel het keizerrijk uitgeroepen, het
nan zijn verleden, aan zijn optreden, waarbj hij to kennen
gaf de vaan der oprecht geloovigen. to ontplooien, aan zijn
strijders verplicht zijn die weiwillende houding to veranderen in de fanatiek-onverzoenlijke der Mobammedaansche
leer, die het dooden der Christenen als een heilig werk
voorstelt . Hij zou hiertoe gedwongen zijn uit zelfbehoud,
omdat hij zich in het vertrouwen van geheel zijn yolk
onbegrensd zou moeten indringen en de verslagen sultan
A b do e 1- e 1-Az i z evenals andere mogelijke pretendenten
near bet purper, de maclit en de bezittingen van het keizerlijk gezag, nog altijd voldoenden aanhang zouden blijven
vinden om hem dat vertrouwen als een noodzakelijk goed
to doen beschouwen. Zulk eene bonding zou binnenkort
tot conflicten met de Europeesehe Mogendheden aanleiding
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nioeten geven ; voorwendsels tot een gemeenschappelijke
actie tegen het Moorsehe grondgebied zouden niet ver behoeven gezocht to worden, zoodat weidra de gevreesde strijd
in alle hevigheid zou ontbranden, terwiji daarnevens hat
wel de vraag is of niet, gelijk hat Spaansche gouvernement
reeds voorgesteld heeft, alleen de vestiging van een nieuw,
reactionnair gezag den Mogendheden, die de conventie van
1880 hebben geteek end, tot eene interventie ter bescherming
van hat leven en de eigendommen hunner onderdanen aanleiding zou geven zonder elfs de eerste daden der opge'treden dynastie to hebben afgewacht ; eene interventie, die
gelijk bij alle doornige problemen tot niets, maar ook tot
alles denkbaars de eerste stag zou kunnen blijken . Echter,
en de laatste berichten bevestigen dit oordeel ten zeerste,
Iijkt ons zulk eene overwinning van den preten dent zeer
onwaarschijnlijk . Adorn bekend is hat, dat hat veidwinnen
van B o e H a rn a r a minder in zijne eigen schitterende
wapenfeiten en de onweerstaanbare sterkte zijner getrouwen
dan in de bewegingloosheid, den overmoed en do slechte
organisatie van hot lager van hat wettig gouvernement is
gelegen . En al zal dat lager met zijne slechte ten deals
met de moderns Martini-Henry, Mauser of Remmington
geweren gewapende en gedeeltelijk op Europeesche wijze
geoefende infanterie, zijne onbeteekenende artillerie, die
slechts een half dozijn van hat zware Armstrong-geschut
bezit en overigens nit veld- en berg geschut bestaat en zijne
veal waardevoller cavalerie door Engelsche oficieren geoefend
en met de antieke zwaarden, dolken en pistolen gewapend ; al
zal dat lager niet in korten tijd tot een keurbende van Turenne
of Napoleon Bonaparte to volmaken zijn, sedert de sultan en
zijne raadgevers blijk hebben gegeven den toestand waarlijk
ernstig in to zien en B o e H a m a r a niet meer besehouwen ale
een opstandeling, die door enkele gelukkig geslaagde goochel .
toeren zich hot vertrouwen zijner aanhangers heeft verworven,
zoodat men daze laatsten slechts behoefde to doen gevoelen, dat ook voor hen welgerichte kogels hot doodend
lood iiihielden orn ze op de vlucht to doen slaan ; sedert
van nit Fez met geestkracht is geageerd, is reeds veal van

288
het door den pretendent gewonnen terrain teruggenomen .
Set beleg van Tetuan is opgebroken moeten worden, E 1
Men e b lii, die voortdurend actief in de wear is, heeft den
opstandelingen ernstige slagen toegebracht en de aan
hangers van den pretendent hebben blij ken gegeven allesbehalve eensgezind meer to zijn, terwiji de geruchten, dat
een nieuw avonturier tegen hat gezag van den sultan was
opgestaan, geheel bezijden de waarheid warden bevonden .
en de oudere broader van den sultan, wien men deelname
aan den grooten opsf and toedichtte, integendeel nit Mequinez,
wear hij geven gen zat, ward long elaten en tot gouverneur
van Fez benoemd . Al is hat den ook nog allerminst zoover,
dat de wettige regeering de rebellen reeds meester is, zooals
de Spaansche premier S i 1 v e 1 a deter dagen verklaarde,
Loch schijnt hat geenszins meer eau twijfel onderhevig of
A b d o e 1- e 1- A z i z moat over de reactionnaire beweging
zegevieren, dock van groot belang is daarbij de vraag of
hij hierin zal slagen zonder als uiterste krachtsinspanning
de ontrouwe stammers tot zich terug to roepen door zijn
hervormingspogingen op to geven en als eenig beschermer
van dit laatste Mohammedaansche boiwerk in Afrika's
wasters op to treden . Want al zou men zelfs in dit gavel
een verzoenend, gematigd karakter in zijn optreden tegen de
Europeanen en hunne zeden blijven waarnemen, slechts
den, wanneer hij zonder daze uiterste poging om zijn gezag
to handhaven, zegeviert, zal de hervormingsgezinde partij
in Marokko starker den to voren staan tag enover hare
reactionnaire tegenstanders, zal haar kracht gebleken zijn
groot genoeg om elk verzet to breken en zal zij rustig
voort kunnen gears den wag to bewandelen, die alleen ken
leiden tot Marakko's hail en duurzame onafhankelijkheid ..
Voor niemand, die de verhoudingen der buitenlandsche
politiek ernstig heeft bestudeerd, is hat een geheim, dat
Marokko de factor is, wear zeker de laatste groote strijd
over de opperheerschappij in de Middellandsche zee zal
moeten worden gestreden ; dat Marokko is een land, dat
in zijn tag enwoordigen half-btrbaarschen toestand slechts
door den naijver der Mogendheden in stand b1jft ; dat
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eenmaal werkelijke versterkingen zijn aangelegd, die Gibraltar's waarde als vesting ook van de zeezijde tot nihil
terugbrengen, voor Engeland eon zoo beg eerlijk bezit is,
dat hot Jingoesch imperialisme zijne handen zal uitslaan
en dat Marokko, eenmaal gezegend met een Europeesch
protectoraat om hot yolk en zijn sultan to redden tegen
eigen en nitheemsehe overweldigers, voorgoed verloren is
als onafhankelijk rijk en zich na de gebruikelijke plechtig
heden, missehien wanneer door uitlanders goudmijuen zijn
ontdekt, voorgoed ingelijfd zou zien order cone regeering,
waarbij hot niet past en die geen recht geeft to verwachten, dat hot zijne nationals zeden, gebruiken en
karakter zou begrij pen . Marokko kan slechts onaf hankelij k
blijven door eigen kracht, Marokko moot zich hervormen
en in zijn nieuw getint gewaad zich beschaafd toonen in
den waren zin des woords ; hot moot den mogeudheden
geen. eukel voorweudsel, geene do minste of geriugste aanbiding tot intervenieeren in zijne biunenlandsche aaugelegouheden vorschaffen, die voor zijn volksbestaan noodlottig
zou kunuen worden . Op die wijze zou hot der steeds sterker
wordende beweging uaar rechtvaardigheid ook tegenover
weerlooze vijanden mogelijk maker zich tegen eon Marokkaanschen roof to verzetten, hetgeen ondoenlijk zou blijken,
indien zeeroof en niet beteugelde onordelijkheden aan do
grenzen inmenging noodzakelijk maker ; op die wijze ook
zou voor do Europeesche Mogendheden riots to verdeelen
vallen en elk ereden tot bloedige botsing op dit punt van den
aardbodem althans zijn woggonomon . Wol bert B u d get t
M e a h i n, do grooto vriend en ijverige vorschor van do
Marokkauen, ors in zijn Moorish Empire en The Moors,
dat do Berbers, die hij naast do overigo bestanddeolen der
bevolking, do Arabioron, do negerslaven, welke do eigenlijke
boron, do Afrikaauders zijn en do Joden als do oerbowoners kenmerkt en waarvoor hij do grootste bewondoring
toont, omdat zij, hoewel door do Arabiereri overwonnen
en Mohammedaan gemaakt, door hun kunstzin, kboekheid
en onafhankelijkheidsgeest voornamelijk tot den room van
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hat Moorsehe Rijk in Spanje bijdroegen ; wel leert hij dat daze
Berbers, in. wie de oude karaktertrekken zjn terug to vinden,
dock die thans door eindelooze guerilla's onder elkander
verstrooid in hun bergland leven, hun eeuwigdurend twisten
zouden staken en zich vereenigd, waarachtig eensgezind zouden toonen ingeval een veroveringsoorlog hat land in vreemde
handen dreigde to brengen, in walk gavel zij, pal staand
naast de Arabieren den overweldiger in zijn bergland heel
wet to doen zouden kunnen geven ; - dock tallooze voorbeelden uit den iaatsten tijd, uit Engelsch-India, Zuid-Afrika,
Algeria en de binnenlanden van hat donkeys werelddeel
leeren, dat zelfs de afgrijselijkste guerilla wordt onderdrukt,
indien Europeesche expeditien met hunne veelvoudige
overmacht zulks willen ; al is hat einde ook dikwijls de verwoesting van een vruchtbaar land, de uitroeiing van een vreedzaam yolk, de logica leert, dat de moderns legermachten met
hunne tallooze legioenen en hunne kunstig bedachte moordwerktuigen de zege moeten behalen . Maar wet onmogelijk zou
blijken voor een half-barbaarsch Marokko, slechts inwendig
stark door rows, alleen bij de nadering van gemeenschappelijk
gevaar eensgezinde kracht, zou een beschaafd Marokko,
bezield met verlichte ideeen, fier door eigen achting en stark,
onafhankelijk door de niets weerstand biedende macht saner
hechte, goad georganiseerde eenheid, vermogen en al zou
hat slechts langzaam gaan, een voortzetting der welgemeende
politiek van hervormingen van A b do e 1- e 1- A z i z, een strevon, waarvoor veal zedelijke moed behoort en daarom . alley
steun verdient, zou hat oude rijk der Mooren in do goede
bean kunnen leiden . Rijk geworden door de producten van
zijn vruchtbaren bodem, zich verheffend door een flu reeds
opbloeienden handel en industrie, geopend voor hat verkeer
van geheel de wereld en niet langer mar hat schilderachtige,
onbekende rijk der woestijnen, zou Marokko rustig voort
kunnen bestaan naast zijne westersche naburen en zou hat
doornig probleem, waartoe zijn strategische ligging onder
de Europeesche Mogendheden voortdurend aanleiding dreigt
to geven, voor goad van de lijst der internationals quaesties
zijn gevoerd tot hail van allen, die den vrede lief hebben .
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Er is sedert hat tijdstip, dat bovenstaande
regelen op hat papier warden gebracht, veal, zeer veal en
belangrijk veranderd in den toestand van hat Marokkaansche
keizerrijk in hat bijzonder, in dien van geheel de wereldpolitiek in hat algemeen - zooveel zelfs, dat daardoor hat
behandelde vraagstuk eene eigenaardige wending heeft genomen, die hat met een eenigszins anderen blik dan tot nu
toe doet beschouwen . De burgeroorlog is reeds lang geeindigd, tamelijk wel in hat geheele sultanaat heerschen thans
de gewone orde en rust en de pretendent Bo e H a m a r a
is even plotseling verdwenen als zijn meteoor was opgekomen
aan den hemel der politieke en keizerlijke eerzucht . Nadat
eenmaal de opstandelingen hat beleg voor Tetuan hadden
moeten opbreken, aarzelde de minister van oorlog E 1
M e n e b h i niet lang, maar rukte voorwaarts en slaagde er
in met zijn onstuimig Oherifiaansch heir Tezza en hat vijandelijk hoofdkwartier bij verrassing to veroveren . Zoo belangrijk als daze victorie echter op hat eerste vernemen
ward geacht, was zij niet, want in de genomen vesting waren
de overwinnaars van gisteren de door den vijand belegerden
en nauw ingeslotenen van heden, terwiji hat den sultan na
tal van vergeefsche pogingen onmogelijk bleak zich met
hat overige deal der keizerlijke troepen bij El Men e b hi
±e voegen, aangezien meerdere overvallen bewezen, dat de
door hem gekoesterde vrees om in dat geval door de plunderende rooverbenden van zijn hoofdstad Fez to worden afgesneden niet illusoir was . Zelfs achtte de sultan zijne
residentie niet voldoende beveiligd voor een vijandelijken
aanval en een vertegenwoordiger der Vereenigde Duitsche
wapenfabrieken van L S w e kwam met hat moderne geschut
de vestingwerken bewapenen, die dagteekenen uit de dagen
der Sfaadi dynastie van 1594 tot 1668 en die under den .
macht deter 'heersehers in Portugeeschen bouwstijl door
christenslaven als beschermende verhoogingen om de stall
zijn geworpen . Tezza bracht de keizerlijke troepen bovendien
ook Been succes ; de pretendent, die reeds zoo dikwijls door
de heilige gouden kogels heette gedood to zijn, bracht
0 m a r e 1 Yo e s si, die door een in 's vijands handen gevallen
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nederlaag toe en inplaats van, zooals gehoopt en verwacht was
aan bet keizerlijk hof, een voortrukken near bet vijanclelijk
kamp, werd weidra een ontruimen van de veroverde pleats
een plicht, door de taktiek voorgeschreven . De overmoed,
waarmede de troepen van den pretendent daarop echter aan
het plunderer sloegen, zou zich wreken . De Marokkaansche
spahis overvielen hen bij hun rooverswerk, dreven hen na
bloedige gevechten bij Lilla Mairin uiteen, onderwierpen
den machtigen stem der Beni Snassen en vergunden hun
keizerlijken beer, die zich intusscheu bij zijn minister van
oorlog had gevoegd, zijn intrede to doer in Oesj .a. De
moreele gevolgen van deze beslissende overwinning bleven
niet uit, tot in den omtrek van Tandzjer deden zij zich gevoelen,
wear de oproerige Andjera's aan de overheid den vredespahn
reikten en hun gewonen handel op de markten hervatten
order bet toezicht der keizerlijke ambtenaren . En hoewel
nog zware slagen vielen to slaan, hoewel kort daarna do
pretendent nog zoodanige macht ontwikkelen kon, dat hij
zijn troepen splitste in vier colonnes, van welke er twee
Tezza en Fez belegerden en de beide anderen als vliegende
legers bet land afliepen . . . zijn groote invloed was vernietigd .
Meer en meer week de reuk van heiligheid van ziju
persoon, welke alleen daardoor order de geloovigen zooveel
volgzamen had geteld en welke nu langzamerhand in bet
ware licht kwam van den avonturier, voor wien de glens
van de koningskroon een to machtige was om dien to
weerstaan . En toen ten slotte door bet verstandig aanbod
der Fransche regeering, die hierbij den Engelschen ministers
den loef afstak gelijk Busland hot hun eenmaal deed in
Perzie, de sultan met eene leering van vijf-en-twintig
millioen francs een einde gemaakt zag aan bet geldgebrek,
waarin de fern der geheele crisis lag, was do strijd weldra
ten volle beslist, doortastende maatregelen bleven niet nit en
nog voor October keerde de heerscher in plechtigen optocht
to Fez terug . Ook zonder zich van zijn vooruitstrevendeu
weg to hebben laten terugbrengen, had do sultan zijn macht
sterk genoeg gezien om over onmeedogenlooze vjanden to
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godsdienst had hij to huip behoeven to roepen om ziju rijk
van algemeenen opstand to bevrijden en zichzelf to handhaven
op den voorvaderlijken troop.
IDoch deze beeindiging van den burgeroorlog is op verre
na niet het voornaamste verschijnsel, dat ten opzichte der
internationale Marokkaansche quaestie in het afgeloopen
jeer is wear to nemen geweest . Van oneindig grooter belang is de toenadering, die de beide grootmachten in dezen
strijd, Frankrijk en Engeland, j egens elkander getoond
hebben en die het groote vraagstuk j uist in de laatste maand
nogmaals op den voorgrond heeft doen treden . Nadat eenmaal Koning Eduard een bezoek aan Parijs had gebracht,
waaraan ecu gewichtige politieke beteekenis niet vied. t o
ontzeggen, dit bezoek door president L o u b e t te Londen
was beantwoord en den beiden ministers van buitenlandsche
taken ., lord L a n sd o w n e en D e 1 c a s s , gelegenheid in
overvloed had geschonken om voor de groote hangende
strijdvragen eene oplossing in verzoenenden geest to bewerkstelligen . ; nadat dit alles als een gewichtig historisch evenement voor de oogen van het verbaasde Europa was afgespeeld, volgde in October tegelijk met het bezoek van het
Italiaansche koningspaar aan Parijs de openbaarmaking van
het permanente arbitrage-±ractaat tusschen de eeuwenlange
aartsvijanden van het oudste werelddeel . Reeds toen deden
geruchten de ronde omtrent ecu overeenkomst tusschen de
kabinetten van Londen en Parijs omtrent eene regeling der
groote politieke quaesties, die tusschen beide landen bestonden ; geruchten evenwel, die eerst in den loop van deze maand
hunne definitieve bevestiging hebben gevonden in de openbaarmaking van de zoo lang verwachte conventie, die ongetwijfeld een der belangrijkste is, welke de twintigste eeuw
heeft aanschouwd in hear j ong bestaan en welker vredelievende geest weldadig aandoet tegenover de gruwelen, die de
moderns oorlogswerktuigen den mensch noodzaken to plegen
in den Russisch-Japanschen krijg . G-eheel deze diplomatieke
overeenkomst is een pleidooi voor arbitrage en ontwapening ;
volkomen zonder strijd worden daarin op afdoende en voor
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geregeld, van elk walker men nog geen j aar geleden meende
to moeten getuig en, dat hunne oplossing onmogelijk een
andere dan een geweiddadige kon zijn, geenszins zonder
een beroep op de wapenen zou kunnen worden beslist . In
Newfoundland heeft Frankrijk zijne historisehe rechten, voortspruitende uit den vrede van Utrecht van 1713, prijsgegeven
en daarvoor in ruil van Engeland in Afrika met een waardevol land aan de Gambia, hat bevaarbare gedeelte deter
rivier en de Los-eilanden, die op de trust van Fransch
Guinea hat eiland Konakry beheersehen, den belangrijken
hndelsweg door Sokito met de woestjnstad Zinder verkregen,
waardoor Fransch-Soudan thans in onmiddellijke verbinding
staat met hat Tchad-meer, hetgeen voorheen niet hat geval
was, daar dan de troepen slechts eens in hat j aar, gedurende hat regenseizoen, den woestijn zonder oasen konden
doortrekken . BetrefFende Siam zullen de beide regeeringen
zich met elkander verstaan over de juiste nitlegging van hat
tractaat van 1896, dat tot zooveel onderlingen strijd heeft aanleiding gegeven en beiden hebben daarbij nog eens to meer de
onschendbaarheid van hat Achter-]Indische grondgebied en de
handhaving van den tegenwoordigen regeeringstoestand geproclameerd . De quaestie der Nieuwe Hebriden zal aan eene
gemengde commissie worden opgedragen ; intake Madagascar trekt Engeland hat protest van voor eenige jaren tegen
de Fransche invoerrechten terug en de kleinere geschillen
betreffende den Chineesehen invloedsfeer, hat Ethiopisehe en
beneden-Nijigebied, de belangenbotsing in den Levant, ziju
door daze regeling meer dan voldoende op vredelievende
wijze geschikt . En wat nu ten slotte hat hoofdpunt der
regaling betreft, de Egyptische aangelegenheid wordt bier
als question brillante tegenover de Marokkaansche vraagstukken gesteld ; beide Mogenciheden hebben zich eene
groote opoffering, een daad van hoogen zedelijken moed
moeten getroosten, maar zijn daarvoor in beider eigenbelang niet teruggeschrikt . Frankrijk erkent, al blijft ook
in de staatkundige verhouding van bet Khedivaat Egypte
tegenover Europa ales bij hot oude, door bet Britsche rijk
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tegemoet to komem in zake de schuidregeling officieus den
reeds bestaanden en toch niet meer to wijzigen toestand
der occupatie, waarin bet kanaal van Suez zulk een groote
rol speelt ; hot verkrijgt editor voor daze erkenning van
hot kabinet van St . James de toezegging, dat Engeland
zich niet zal verzetten tegen ziju vreedzame binnendringing
in Marokko en dat zijn uitsluitonde invloed in hot Moorsehe
keizerrijk flu in de pleats treedt van do invloeden, die
dear zoolang em den voorrang hebben gestreden, hoewel
overigens door beide contracteerende Staten do onsehendbaarheid van territoir en regeeringsvorm plechtig zijn gogarandeerd . Een meesterstuk van diplomatic h ebben. in
doze laatsto ovoroenkomst, die geheel op zichzelf staat in
doze wisseling van tractaten, do Franscho en Engelsche kanselarijen geleverd ; do talrijke doornige punters, die bijzonder
hot Marokkaansche vraagstuk met zijn uitgestrekt belangengebied aankleefdon, zijn met tact en voorzichtigheid van
hunne gevaarlijk wondende bestanddeelen ontdaan . Do
quaestie der versterkingen op hot Marokkaansch kustgebied,
die als eon tog enwicht togenover Gibraltar den ingang tot
do Middellandsche zee zouden kunnen beheerschen, is nit
den wag geruimd do r hot e nvoudig verbod tot hot op-n
werpen van zoodanigo fortification, dat, zooals graaf Pe r c y
in hot Hoogerhuis heeft verkiaard, zoowel op Melilla als
op do hoogten, die den rechteroever van do Seboe boheerschen, betrekking heeft ; de strijd van annexatie en protectoraat is door hot waarborgen van integriteit en onafhankeiijkheid van zeif nit den wag geruimd en wet ten siotto
hot economisch probleem betreft, Frankrijk en Engeland
behouden beiden hunno veroverde markten en afzetgebieden ondor do schilderachtige zonen van do Zuiderstranden en zulien dozen vreedzamen concurrentiestrijd
moeten uitstrijden door den ijver, hot ondernemond vermogen en do tact banner kooplieden . Engeland moest
reeds in do iaatste jaren steeds moor tot do bekentenis
komen, dat Frankrijks invioed, versterkt van nit do zuidelijke
woestijnen en hot Tunesaansch-Algiersch gebied, in doze
streken voortdurend void won ; hot heeft zich nu eon eervoilon
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in Egypte en de zekerheid, dat geen Fransche batterijen zijn
rots van Gibraltar zullen neutraliseeren en zijn kruisers den
weg near het Indisch keizerrijk zullen versperren om eenmaal
den smaad van Fashoda to wreken . De republiek daartegenover
heeft zich, dank zij minister D e 1 c a s s ' s niet genoeg to
loven politiek, een zege zonder wapenen zien toegewezen in
een strijd, waarin een barer vitale belangen op bet spel stored,
in een strijd, waarbij bet ging om de toekomst van . hear
koloniaal Afrikaansch rijk en waarin zij zich niet kon
terugtrekken, al had ze dit ook gewild . Een der belangrijkste internationals strijdvragen heeft hare oplossing gevonden ook zonder dat een toevlucht tot de wapenen noodig
is gebleken ; bet is een eerste, zij bet ook indirecte, victorie
op bet practisch-politiek gebied van bet beginsel der internationals arbitrage.
Nu eenmaal Frankrijk en Engeland, de beide hoofdpartijen in bet Marokkaansche conflict, tot verevening hunner
wederzijdsche belangen zijn geraakt, is de beteekenis van
dit geschilpunt - wij zeiden bet reeds in bet oorspronkelijk
artikel, waarop deze bladzijden slechts als een noodzakelijk
geworden naschrift dienen - uit internationaal oogpunt
ongeveer verloren ; een felt, dat allerminst treurig stemt .
Want de positie, die de overige mogendheden in deze
quaestie hebben, is van zooveel geringer belang dare dat der
thans tot overeenkomst geraakte concurrenten, dat dit
geheel op bet tweeds plan werd gedrongen en slechts
belangstelling vermocht to wekken, beschouwingen zag uitlokken to zijnen opzichte in verband met mogelijk FranschEngelsche verwikkelingen . Wel blijkt bet uit den toon der
Spaansche bladen, dat bet fiere land, dat Castilie en Aragon
in zich tezamen vereenigd ziet, allerminst sympathie voelt
voor de overeenkomst, waardoor bet zich verraden en verkocht, bet tractaat van Madrid ten opzichte van Ceuta to niet
gedaan acht, maar in de eerste pleats mag uiet uit bet oog
veroren worden, dat bet bij Spanje voornamelijk de historische traditie is ten opzichte van bet land der Mooren, die bier
een rol speelt, dock die waarlijk niet belangrijk genoeg geacht
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±e verwachteri, dat hat daarvoor alleen ernstige vertoogen
tot den quaff d' Orsay zou richten . Bovendien heeft Frankrijk absoluut zich niet onwillig verklaard om met Spanje
hieromtrent to onderhandelen ; integendeel, maar hat wenschte
alleen de groote regaling met den Engelschen concurrent
vddr alles op papier to zetten . Onmogelijk is hat dus geenszins,
dat de republiek niet ongenegen blijkt den Romaanschen
stamgenoot tegemoet to komen in zijn wenschen omtrent
een deal der Marokkaansche westkust, al was hat alleen
maar, omdat daze zich concentreeren in hat gebied van den
keizer der Sahara en daardoor de regeering van bet vaderland van den held deter romantische, eigenaardige, maar
toch ontzagwekkende tragi-comedie van L e b a u d y ' s vorstendroom en practischen handelszin tegelijk, zou verschoond
zijn van de uiterst onaangename task daarin in to grijpen .
Spanje zal bovendien niet vergeten, dat Frankrijk de
verlangde bondgenoot is, die de brug vormt voor eene
Latjnsche Unie, walks hat Pyreneesche koninkrijk meer
voordeel zal brengen dan eene verbintenis met Duitschland,
terwijl men ten slotte niet uit hat oog verlieze, dat zoowel
met Engeland als met Frankrijk door Spanje arbitragetractaten zijn afgesloten, onder walker bepalingen een
regaling als daze zonder twijfel valt . En evenmin als van
Spaanschen kant eenig gevaar voor verwikkelingen dreigt,
zal ook Duitschland in daze regaling ingrijpen . Wel is
hat waarschijnlijk voor den keizer en zijn Pangermaansche
sympathieen een teleurstelling, dat niet zijn rijk aan de
Marokkaansche trust een goad vloot- en kolenstation heeft
kunnen bemachtigen ; wel kan niet worden ontkend, dat
eene vestiging van Frankrijk in hat Moorsche keizerijk ook
zonder maritieme en strategische steunpunten to mogen
opwerpen, eene bewaking, in tijd van oorlog zelfs een
bedreiging kan zijn voor den grooten Duitschen overzeeschen handel op Oost-Azie, Australia, Zuid-Amerika en
Zuidwest-Afrika, maar Marokko blijft ook onder daze
omstandigheden voor economische veroveringen open, zijn
vruchtbare afzetgebieden aan de Middellandsche Zee worden
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staatsbelang en de Germaansche koopvaardijvloot zal in hear
vaart van den Atlantisehen Oceaan near Levant of Palestine
even weinig last ondervinden als zijne oorlogsciiepen verhinderd
d zullen worden in gevaarlijke oogenblikken hun
Steven near de Perzische Golf of near Constantinopel to
richten . Wear door Engeland het behoud der internationals
handelsbetrekkingen is gestipuleerd, is dit voor de IDuitsehe
politiek evenals voor Belgie als naaste belanghebbende een
officieel teeken van de ban dhaving der onvervalschte staatkunde van de open deur, en, dit eenmaal verzekerd zijnde,
zal Graaf v o n B ii lo w wel de laatste mogen geacht worden
om eenig beletsel in den weg to leggen aan een tractaat,
dat meer den ooit de aandacht van Frankrijk zal vestigen
op zijn belangen in een zoo vruchtbaar land en het de
Triple Alliantie, zijn zucht near revanehe aan de andere
zijde der Vogezen en de Oostersche quaestie met hear tal
van complicaties meer uit het oog zal doers verliezen . Geen
enkele Mogendheid zal de Fransch-Engelsche overeenkomst
dus tegenover zich in het harnas vinden, want Oostenrijk
heeft bij de solutie van het Marokkaansch vraagstuk geheel
Been belang en zal zich near Duitschland's houding richten ;
Italie ziet thans zijn vriendschappelijk gezinden nabuur
meester van den doorgang, dien zijn vloot behoeft om in
het ruime sop to komen en aan de kusten der Middellandsche
Zee, wear het begeerde Tripolis hemzelf nu meer den ooit
toelacht, terwijl Rusland, nog daargelaten, dat het door den
oorlog in het verre Oosten is gebonden, wel j uichen most
bij deze vestiging van Frankrijk's positie na een onderhandeling met Engeland, die het zelf heeft toegejuicht en aangemoedigd, al zal het to Petersburg wel eenige teleurstelling
baren, dat Been enkele compensatie bij deze schikking bet
deel van den Czaar is geworden, die echter de grootste verdragstrouw niet ken ingeven . Zoo schijnt dus niets deze
verbintenis in den weg to steers en al is de politieke horizont
ook op menige pleats verduisterd, her breekt aithans een
stralende zon met schitterenden glares door de zware wolken
heen. En voor de wereldpolitiek is deze schikking daarom
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op zichzelf. Gelijk hat Drievoudig 1Terbond ears hechte steun
is voor de verzekering van den vrede en een waarborg tegen
inlijvings- en prestige-politiek in den Levant, gelijk de
Russisch-Oostenrijksche afspraken den Balkanbrand verhinderen uit to barsten, zoo zal ook de Fransch-EngelschItaliaansche entente, door de vorstelijke bezoeken aangevangen en door daze gebeurtenissen versterkt, de Middellandsche Zee van overheersching vrijwaren en tevens
in ander opzieht op elk der betrokken Staten haar invloed doen gelden . Italie's belustheid ten koste van
Albania en die van Frankrijk ten opzichte van Syria
zullen zich beide moeten temperen terwille van andere
belangen en Engeland's nieuw verkregen rechten zullen
zijne regeering voorloopig verhinderen om meer dan noodig is
haar aandacht to vestigen op die punters, waar than s Rusland
geacht moat worden zwakker to zijn dan gewoonlijk, in Perzie, in den Balkan, in Afghanistan, in Thibet, in Oost-Azie
bovenal, waar nu een bondgenootschap met Japan niet zoo
licht zal drijven tot een onberaden stag, die een wereldkrijg
zou kunnen doen ontvlammen . Niet alleen sane citing
van den geest des vredes, die meer en meer de internationals
staatkunde gaat beheersehen maar tevens een daad, die daartoe ijverig zal medewerken, dat is daze conventie ; aan een
op veal punters ingewikkelden en zorgelijken toestand is door
haar een einde gemaakt en waar zij als practisch gevolg de
straat van Gibraltar en hat Suez-kanaal met en slag onzijdig
heeft verklaard, daar is hat een fait, dat een belangwekkende
historisehe gebeurtenis hat onmiddeflijk gevoig is geweest
van de tal van o . sisals vorstelijke beleefdheden, die in de
laatste twee, drie jaren op keizer W ii h e 1 m' s voorbeeld
zijn gewisseld en die, de versterking van den Driebond is er
hat bewijs van, zooveel tot de verbroedering der volkeren,
zooveel bovenal tot vredelievende onderhandelingen en
diplomatieke ontwarring van gevaarlijke vraagstukken kunnen bijdragen .
Tenslotte ten opziehte v an. de Marokkaansche quaestie
nog een enkel wooed over Frankrijk zeif . Te beweren, dat
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van grondgebied in Marokko streeft, zon werkelijk belachelijk mogen heeten . Reeds voordat deze overeenkomst bekend
was, terwiji nog de onderhandelingen tusschen de gevolmachtigde ambassadeurs en ministers to Londen en Parijs
hangende wares, vermoedde men uitgebreide planners en .
J a u r e s, de groote sociaal-democratische staatsman, zag
zelfs nit de ineermalen genoemde tuchtigingsexpeditie
van generaal 0' C o n n e r een militair optreden tegen hat
Afrikaansche sultanaat groeien. hit particuliere brieven,
uit de hoogste militaire kringen afkomstig, bleak duidelijk,
zoo verklaarde hij in zijn Petite Rpublique, dat tot een
grooten veldtocht tegen Marokko was besloten ; hat protectoraats-regime was volgens hem reeds in groote trekken
vastgesteld en zelfs candidates voor den maire-post van
T a n g e r wares opgesteld . Wel warden deze geruchten
tegengesproken en verdween deze Algerijnsch-Marokkaansche
quaestie voor een tijd van hat tapijt, maar de krijgstoebereidselen in ,quid-Oran en C o m b e s' plotselinge terugkeer
wekten opnieuw argwaan en lokten nogmaals' bij voorbaat een
hevig verzet uit tegen een onderneming, waarvan men voor
Frankrijk niets goads verwachtte . En zeer terecht . Want een
uitdagend militair optreden zou groote gevaren tengevolge
hebben, niet alleen door den verwoeden, echt Oostersch
voihardenden tegenstand, dies men daar zal ondervinden,
maar tevens, omdat Frankrijk zich niet mag ontveinzen,
dat zijn administratie en kolonisten de inboorlingen
van Algeria gedeeltelijk niet weinig hebben verbitterd en
dat men dus voorbereid moat ziju op een oproer, als een
tocht naar hat westelijk keizerrijk, hat laatste steunpunt
van den Islam in hat Noorden van Afrika, ward ondernomen . Of hat militaire commando, zoo liet J a vi r e s wader
zijn stem hooren, vleit zich met de hoop de regeering made
to sleuren en haar voor een fait accompli to plaatsen, of
de toebereidselen der militairen tot een langdurigen, 200 .000
man vorderenden en etteljke honderden millioenen kostenden oorlog hebben met goedkeuring der regeering plaats
en op haar bevel . Thans echter behoeft niemand zich meer
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to verzekeren van een gebied, waarop hat vroeger om den
voorrang strij den moest, dock hat walk de flu gesloten conventie aan zijn invloed onverdeeld heeft toevertrouwd . Ook
in dit opzicht werkt dus de gesloten overeenkomst vredelievend en niilitaire operaties ul1en door de regeering to
Parijs zelf allerminst gewenscht worden nu ears langzame
en veal zekerder pacificatie haar is toegestaan om haar
invloed over hat begeerde rijk nit to breiden . Ret schrikbeed eener herhaling van den Algierschen onderwerpings
strijd met zijn langdurig verloop is thans voor goad geweken, spoorwegen en handeisconnecties zullen moeten
medewerken tot hat gewenschte doel . Een der eerste openbare werken, die van de to sluiten leaning zullen worden
bestreden, is eau spoorlijn van Zuid-Oran naar Tandzjir en
daarna zullen Fez en Tezza aan hat Algerijnscho net worden
verbonden, zoodat reeds alleen daardoor de grens meer in
naam dan inderdaad zal blijven bestaan . Een protectoraat,
ears inbezitneming zal niet volgen, maar wel zal meer en
meer, ongemerkt voortschrijdende bijna, Frankrijks invloed
zich uitstrekken over den sultan en zijn hof en hem bijstaan
in zijn moeiijke regeertaak in vooruitstrevenden geest . Pat
men in Algeria over de verkregen oplossing tevreden is, spreekt
wel van zelf en ook de Marokkaansche stammers s chijn.en.
al evenmin ongeneigd om den gun stigs±en invloed van den
gouverneur-generaal en zijn raad to erkennen en zich met
Frankrijk to verstaan tot groot nut van land en yolk . In
Tunis hat laatst heeft de republiek getoond de maclit van
koloniseeren to verstaan en in tegenstelling met Engelandd
wijselijk bereid to zijn aan zeden en gebruiken van volkeren
en cultuur tegemoet to komen ; gears twijfel dus of ook
naar Marokko zullen de geschiktste personen worden gezonden, omdat dit van onberekenbaar nut is voor Frankrijk
zeif. Zijn grondgebied in Afrika vormt than s een kolossale, aaneengesloten en onderling goad verbonden maclit
en wanneer evenals naar de Tunesaansche zijde Algeria ook
naar den Marokkaanschen karat geheel is ontdaan van den
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dank zj hat onvermoeide streven van de koloniale groep
der Kamer van Afgevaardigden en heron invloedrijken president E tie nn e, de kuststrook een productie- en exportgebied
worden, dat veal tar markt ken breng en, omdat Marokko, wordt
het landbouwbedrijf er eenmaal flunk aangepakt, in zijn
vruchtbaren bodem de kiemen voor elke bloeiende industrie en
nijverheid in zich draagt . Hat keizorlijk bulwark van den

Islam zal missehien geen onafhanke1jk land blijven in
den volstrokten zin des woords, hot zal zijn oude karakteristioke, dynastieke rogeeringsvormen en gebruiken mooton
zion wijken voor Westersche instellingen, maar hot zal
in ruil daarvoor worden ontsloten voor de besehaving,
worden ontwikkeld, begiftigd met spoorwegwerken en goede
straatwegen ; een orde en rust zullen er heerschen, die de
romantische roovertooneelen niet moor dulden, maar die
daarvoor geluk en welvaart aan die streken zullen weergeven .

Niet alles is opgelost op de wijze, gelijk wij verwachtten
in hot artikel, waarop dit naschrift slaat . Marokko heeft zijn
onafhankelijkheid niet kunnen bewaren in de ware beteekonis
van hot woord : met do lijdelijke erkenning van hot gesloten
tractaat heeft hat den . eersten step genet op den wag, die
tot den almachtigen invloed van eon groote Mogendheid
leidt . Maar wel verre van dit to betreuren, geeft daze
oplossing radon tot tevredenheid, omdat in eon land, wear
do laatste crisis do onmachtigheid van den heerschor bewezen heeft om orde en rust to bowaren, thans eon zachte
hand do gewenschto voiligheid zal brengen tot bloei on
geluk van hot vruchtbare land, dat daarbij zijn eeuwonoudo
gobruiken en gewoonten bohoudt . Do vooruitstrevende gezindheid van sultan A b d 001-01-A Z i z is bijna zijn noodlot
geworden, slochts met mooito hooft hij do fanatioko gezindhoid van eon grout deal zijnor ondordanen kunnen bedwingen . Frankrijk zaI hem in dozen strijd een starker
rug gesteun vorschaffen en daardoor hot schilderachtigo land
der antioke zooroovers, hot zonnigo keizerrijk der Moorsche
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een netelige quaestie als de Marokkaansche tot eene zoo
bevredigende oplossing is gekomen zonder wapengeweld,
dank zij het wijs beleid van vredelievende diplomaten, die
hier in het intens belang hunner Staten zonder ophef zijn
werkzaam geweest en zichzelf een triomf hebben bezorgd,
die tevens een glonievolle en lichtende zege is geweest van
arbitrage en ontwapening, van waarheid en reeht .

Nijmegen, 24 April 1904.

Mrs, Humphry Ward. Lady Rose's Dochter
Vertaald door Mevrouw Willumier .
DOOR

JOHANNA VAN DER WAALS .

In bijna al Mrs . Hump h r y Ward' s vorige boeken
wardenn groote vragen behandeld : hat Catholicisme, de
moderne godsdien st, sociale toestanden . Dit is niet hat geval
in Lady Rose's Daughter ; de vraag, die bier gesteld wordt,,
is alleen : is de heldin een avon turierster of niet . In dit
boek hangt alles er dus van af, of de schrijfster de heldinn
zoo voorstelt, dat bet oplossen van die vraag de moeite
waard is . Er moat dus een karakter gegeven worden, dat
tneesleept, in spanning houdt, en dat tenn slotte volkomen
begrij pelij k wordt, als bij bet einde bet antwoord op die
vraag gegevenn is . Maar hierin is de schrijfster volkomen
to kort geschoten .
Julie 1 e B r e t on,, de onwettige dochter van Lady
R o s e, wordt in l3russel opgevoed . Haar grootvader, Lord
L a c k i n g t o n staat haar na den dood van haar ouders eenn
jaarlijksche toelage toe op voorwaarde, dat bij nooit op
eenige wij ze aan bet bestaan van bet kind herinnerd zal
worden . Als J u lie zeven-en-twintig jaar oud is, komt zij
als gezelschapsjuffrouw in huffs bij Lady Henry, die haar
afkomst ke-nt, maar bet geheim streng bewaart . Daze
schikking schijnt voorloopig al heel gelukkig . Lady Henry
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hear meesleepende, aantrekkelijke persoon .lijkheid en hear
sociale gaven de persoon zou ziju, die hear kwijnende salon
weer nieuwen luister zou kunnen bijzetten. J u ii e zeif had
ook onmiddellijk het voordeel van hear positie ingezien :
zij komt in een kring, wear zij schitteren en heersehen
ken . Zij slaagt volkomen : de Woensdagavonden worden
nog moor gezocht den vroeger ; oude vrienden, die beg onnen
weg to bhjven, flu Lady H en r y oud en ziekelijk werd,
komen terug, nieuwe gasten voegen zich bij de oude . Oogenschijnlijk blijft Lady Henry meesteres en is Julie niets
darn dame de compagnie, maar alleen in schijn . In werkelijkheid weet iedereen, dat Julie de groote aautrekkingskracht is . Niemand is hiervan dieper overtuigd den Lady
H e n r y zeif. Zij wordt jaloersch, razend jaloerschOp
alle manieren begint zij J u e' s leven onaangenaam to
maken ; hear bevelen worden op do vernederendste wijze
gegeven ; zij ontziet hear zelfs niet als er vreemden bij zijn .
Julie drag gt dit alles uiterlijk geduldig ; nooit geeft zij
een ongeduldig antwoord, de bevelen van Lady H e n r y
worden schijnbaar getrouw opgevolgd . En dus had Jul i e
al hot recht aan hear kant P Neon, ofschoon Lady H e n r y
moeilijk ken aangeven, waarin hear gezelschapsjuffrouw to
kort schiet, hear gevoel van wantrouwon is volkomen gorechtvaardigd. J u lie heeft hear verdrongen ; willens en
wetons heeft zij van hear macht om anderen aan zich to
binden, gebruik gemaakt, om al Lady Henry' s bedienden,
al Lady
e n r y' s vrienden op hear hand to krijgen . Ondanks hear voorgewende nederigheid en gedweeheid laat
J u ii e Been golegenheid voorbij gaan, hear macht to vergrooten, en hierbij schrikt ze voor geen middelen terug .
Nooit handelt zij rechtuit tegenover hear meesteres,-alles
tracht zij to bereiken door draaierijen en leugens . Pit alles
doorziet Lady
e n r y, en zij beschouwt J u lie den ook
als niets den een avonturierster, in welke overtuiging zij
alleen even aan het wankelen wordt gebracht, als zij hoort,
dat J a c o b Del afield met zijn schitterendo vooruitzichten
Julio tweemaal ten huwelijk heeft gevraagd on dat zij
O .E .1V5
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hem heeft afgewezen . Lady H en r y wist niet, dat Julie
adthans de tweeds maal een afdoende reden had, om aan
Been huweiijk to kunnen denken ; zij had op het eerste
gezicht een hartstocht opgevat voor Kapitein War k worth,
een j ong officier, die zich op een veldtocht onclerscheiden
had en nu hoopte benoemd to worden voor een belangrijke post . J u ii e neemt zich voor, hem die betrekking
to bezorgen ; zij west, dat zijn kansen gering zijn, maar
zij zal al haar invloed ten zijnen gunste aanwenden . Voor
deze task is zij ten voile berekend ; de minister wordt
zonder het to voelen omgepraat, generaais worden gevieid
en bewerkt, en J u ii e triompheert. W a r k w o r t h, die
zich eerst lijdelijk aan haar had overgegeven, begint
laugzamerhand haar hartstocht to beantwoorden, maar
hij is verloofd met een rijk meisje en dat voordeel wil
hij niet opgeven. Pe drie weken die hij voor zijn vertrek heeft, zal hij echter aan Jul i e geven ; zij zulieri
vrienden zijn, vrienden, die elkaar alles toevertrouwen, die
alle vreugde en smart saniien deelen . Het uur van vertrek
komt en het afscheid valt zwaar, to zwaar . Niet zoo zwaar,
dat W a r k w o r t h er ook maar eeft oogenblik aan denkt,
om zijn eigen toekomst in gevaar to brengen en afstand
to doers van een rijk huwelijk, maar zoo zwaar, dat hij
J u ii e uituoodigt, om hctar toekomst, hctar eer aan hem
op to offeren. Twee dagen zuilen zij ver van alien, die
hen kennen, op een klein piaa±sje bij Parijs samen doorbrengen en zich geheel aan elkaar wijden . Maar zoover
komt het niet . J a c o b P e 1 a fi e 1 d redt Jul i e ondanks
haar zeif en tenslotte brengt hij er haar toe, met hem to
trouwen . Pit huwelijk schijnt niet veel belovend en door
alles, wat voorafgaat, meenen wij in staat to zijn to voorspellen, wat de onvermjde1ijke afloop zal zijn . Wij hebben
Julie ieeren kennen ais eei intrigante, die bij voorkeur
de kromme wegen kiest ; als een egoists, die den man, die
haar liefheeft, gebruikt, als zij hem noodig heeft, hem
aanmoedigt, ais zij zijn gelukkigen mededinger wil straffen,
en die hem tenslotte uitspeelt tegen dien mededinger ; ais
een vrouw vol eer- en heerschzucht ; ais een, die niet alleen
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niet geeft om de gewone conventioneele opvattingen van
moraliteit, maar die hoegenaamd geen moraliteit bezit ; als
een die niet alleen het niet noodig vindt, de gewone wetter .
en gebruiken to volgen, maar die zelfs niet eens de voorwaarde van ware liefde aan haar minnaar stelt . En die
vrouw trouwt, zonder eenige liefde voor hem to voelen, een
man zoo door en door eerljjk, dat hij zelfs de schaduw
van een leugen verafschuwt ; een man, zoo weinig ijdel en
heerschzuchtig, dat hij de moeite en zorgen van zijn hoogen
stand met vreugde op zich neemt, maar terugschrikt voor
den staat en de eerbewijzen, die er mee verbonden zijn ;
een man, zoo door en door moreel, dat het bijna drukkend
wordt . Wit moet van zulk een huwelijk komen? Zal
J u ii e niet in wilder opstand inoeten zijn tegen den
man, die haar van haar minnaar of hield, die haar in
haar diepe vernedering zag en haar overwon ; zullen zijn
opvattingen haar niet flu meer din ooit klein en bekrompen
toeschijnen, zijn idealen onbelangrijk of belachelijk P Zal zijn
liefde tegen dit alles bestand blijven P En zoo hij nog eenige
liefde kin blijven gevoelen, zal het hem mogelijk zijn, om
nog een sprankje eerbied of achting to blijven koesteren
voor een vrouw, die hij zoo diep gevallen weet, en die
hem dagelijks moet schokken door haar volkomen germs
aan moreel gevoel P Zal er niet een andere W a r k w o r t h
komen, die er haar toe brengt, de knellende banden van
zulk een huwelijk to verbreken P Ads wij een dergelijken
afloop verwacht hidden zijn wij bedrogen ; onze gegevens
zijn niet joist of de gevolgtrekking is verkeerd . De schrijfster
wil ons doer gelooven, dat ID e 1 afield, hoe critiseerend
ook, zijn vrouw blijft lief hebben met een opziende en bewonderende liefde, dat J u ii e, hoe weinig vatbaar ook
voor moraliteit, wordt getroffen door zijn karakter en hoe
beerschzuchtig ook, er in toestemt het hertogdom op to
geven, en dat zij verder voortleven in wederzijdsche liefde
en waardeering . Is er iets in J u ii e' s vroeger lever, dat
ons voorbereidt op deze plotselinge verandering P Er waxen
twee feiten geweest, die voor haar pleitten. Het eerste,
was, dat zij vriendelijk en zorgzaam was geweest voor een
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--arm, kreupel meisje, dat haar nooit zou kunnen vergoeden,
wat zij voor haar deed . Maar dit fait werpt Been nieuw
licht op J u ii e' s karakter : hat was een algemeen doorgaande trek in haar, to willen behagen, overal en iedereen .
Rat tweede fait was belangrij ker : zij had tot tweemaal
toe J a c o b D e 1 afield en daarmee eer en grootheid afgewezen, en dit fait is hat, zegt dc schrijfster, ,,dat haar
immer van de avonturierster onderscheiden zou . Zij wilde
geld hebben en een naam . Maar ze wilde er geen to
roekeloozen prijs voor geven ." J u 1 i e zag volkomen in, hoe
groot die prijs zou zijn . ,,J a c o b D e 1 a fi e 1 d! - neen! Zij kromp huiverend ineen als ze aan hem daclit . Ecu
wilskracht, welke zich langzaam ontwikkeld had, - indien
al de verhaleu van zijn school- en studietijd waarheid bevatten, - dock nu, geloofde ze, onverwinlijk ; ecu mystieke
natuur, een asceet ; een man, achter wiens bescheiden of
onverschillige houding, als vertrouwde hij nauwelijks zich
zelf, zj met haar scherpen blik op het menschelijk karakter,
ecu eeuwig critieeren van anderen vermoedcle, en een
onverzettelijke, zeldzaam oprechte waarheidsliefde, een man,
tegenover wien men zich altijd van zijn baste zijde moest
vertoonen ." Die prijs is voorloopig nog to hoog voor
Julie . Voorloopig, want Jul i e deed volstrekt niet voor
goed afstaud van grootheid en eer . Ret komt mij voor,
dat zij de eerste keer meer J a c o b nog niet aanneemt, dan
dat zij hem beslist afwijst . Ze weet, dat zij altijd op haar
besluit terug kan komen, en J a co b zeif weet zoo goed,
dat haar besluit niet onherroepelijk is, dat hij na een j aar
op zijn vraag terugkomt . Maar nu wordt zij gedreven door
hartstocht en nu is haar inanier van afwijzen een geheel
andere, zooals de schrijfster zegt. Maar zelfs nu zet Julie
de gedachte aan een huwelijk met J a c o b volstrekt niet uif
haar hoofd . Haar hartstocht gaat voor hat oogenblik voor,
maar als W a r k w o r t h haar teleurstelde, dan . . .
bloed steeg haar naar de wangen . A is hat zoover kwam,
dat men alle gedachte aan liefde op zij moest zetten, alleen
denken moest aan maclit . . . . ja, dan . . ." ,,Dan veer
als
de liefde niet blijven kon, - maclit, bevredigde eerzucht,
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bleven . ZiJ wierp een haastigen blik in de toekomst, in
de toekomst n daze drie waken . Wat kon ze er van maker a"
a c o b D e 1 a fi e 1 d? Was hat, alles wel beschouwd, zoo
onmogelijk P Eenige minuten dacht zij rustig er over na,
wit er gebeuren zou, als ze met hem trouwde . Teen barstte
ze eenskiaps in tranen uit, en schreide - snikte, telkens
met een gesmoorden uitroep - een zin uit haar kloostergebeden - onwillekeurig een God aanroepend, in wien zij
maar half geloofde ." Neen, J u lie kan nog niet besluiten
tot een lever, waarvan zij zoo terugchrikt, hat zal een
laatste toevlucht zijn, maar eerst zooveel mogelijk haar
hartstocht bevredigen . De schrijfster heeft gedeeltelijk
gelijk, door daze keus onderscheidt Julie zich van een
avonturierster. Een avonturierster zou haar doel steeds in
hat oog gehouden hebben en er recht op of gegaan zijn .
Pit is hat, wat J u lie nooit doet, en bijna had zij zich
dan ook door haar hartstocht later vervoeren, om de toe- .
komst to vergooien, die zij zich als de eenig mogelijke
voorstelde . Overal treft hot xnij, dat Julie zich last
leiden door personen of omstandigheden ; nooit vormt zij
baar lever, of kiest zij haar wag zelf. Hot komt mij dan
ook allervreemdst voor, dat de schrijfster herhaaldelijk van
een krachtige persoonlijkheid spreekt . Waarin toont zij
die kracht P Bij L ad y Hen r y stonden een flunk karakter
twee wegen open : of zich zelf to beheerschen en hat L ad y
lEE en r y naar den zin to maker, of haar eigen weg to
gaan en met haar to broken. Jul i e doet geen van beide,
en wordt weggestuurd . Nu staan haar vrienden klaar :
haar vriendin, de ,,Duchess" zet haar in een gemeubileerd
huffs ; Dr . Mere di t h legt haar litterair work voor, zij
neemt in geen enkel opzicht eon initiatief . Dan haalt
W a r k w o r t h haar over, hem naar Parijs to volgen, maar
P el afield vangt haar op, zet haar in den train en brengt
haar naar huffs. Do ,,Duchess" neemt haar over en voert
haar naar Italie . Dan trouwt J a c o b haar. Het schijnt
mij riot gemakkelijk, iemand to vinden, die zich moor
willoos overgeeft dan J u 1 i e .
Maar in dit book wordt riot alleen een immoroel
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karakter beschreven, het is een boek, waarin niet en der
personen gezonde begrippen over goed en kwaad schijnt
to hebben . Zelfs op de oogenblikken, dat de schrijfster
haar karakters nog zoo slecht niet vindt, toonen zij dit
gebrek aan inzieht . Niet alleen heeft Julie in het begin
nooit en oogenblik begrip, hoe groot haar schuld is, als
zij de liefde tracht to winners van een man, die een ander
trouw beloofd heeft, maar als het haar gelukt is, durft zij
ernstig verkiaren : ,,Ik ben niet j aloersch nu . 1k ben niet
tegen haar . En - als zij alles wist, - zou zij ook niets
tegen mij hebben ." Ret zou merkwaardig zijn, to weten,
waarop zij deze bewering grondt. En dan later schijnt
het haar toe, dat zij niets kiescher kan doers, dan het arme
kind, dat nooit aan War k w o r t h' s liefde getwijfeld heeft
en dat ziek is geworden door de droefheid over zijn dood,
oppassen . Zj voelt niet de brandende schaamte, die het
haar onmogelijk moest makers, de naive mededeelingen over
zijn liefde aan to hooren, terwjl zij moist, dat War k w or t h
nooit iets anders beoogd had, dan zijn toekomst te verzekeren en dat zijn liefde voor een ander was.
Be schrijfster moil ons War k worth ook niet als volkomen slecht voorstellen . Als Jul i e hem teleurstelt, en
hij weet dat zij voor hem verloren is, dan komt er een
oogenblik van zedelijk bewustzijn, van berouw . Maar zijn
berouw bestaat alleen hierin, dat hij blij is, dat deze zonde
hem oumogelijk is gemaakt, en volstrekt niet in het breken
met een grootere . Hij denkt er nog niet aan zijn toekomst
op to geven ; hj gaat voort het meisje, dat hij niet waardig
is, to bedriegen . En als hij dan stervende is, dan keert
hij toch weer terug tot Julie, en met zijn laatste gedachten
verraadt hij weer het meisje, dat hem zoo vertrouwt .
En dit geniis aan inzicht in moat werkeljk goed is,
treft ons in allen : in Lady H en r y, die nooit een ander
gevoel aan den dag legt dan dat van heerschzucht en
jaloezie ; in de ,,Duchess", die Been hoogeren steiregel
heeft dan dezen : moat goed is voor Jul 1 e is deugd, moat
slecht is voor Julie is zonde ; die daarom Julie aanmoedigt en ondersteunt in haar draaierijen, die man en kinderen

verlaat, om maanden lang J u ii e op to passers, die j uieht
in hat huwelijk, dat Julie tot hertogin maakt, al weet
zij dat hat van hear karat gesloten wordt zonder eenige
liefde ; in een geheelen kring van personen, waaronder vela
achtenswaardige manners, die de onkieschheid begaan, als
de meesteres van hat huffs ziek is, heimelijk bj de gezelschapsjuffrouw burs opwachting to makers ; in J a e o b D e 1 a fi e 1 d, die de moraliteit verpersoonlijkt, en die Jul i e, me
hear volkomen gemis er ears, boven alies bewondert en
hoop stelt .
wet de techniek van hat boek aangaat, die sehijnt mij
ook niet altijd onberispeljk . Om de omstandigheden mogelijk to makers, heeft de schrijfster hear toevlucht moeten
nemen tot een reeks van de treffendste toevalligheden,
waarvan elk een beslissenden invloed op den gang van zaken
heeft. Op hat kritieke moment, als war k w or t h in Parijs
is, waarheen J u ii e hem zal volgen, ontmoet hij toevallig
J a c o b Del afield, die toevallig dear ook voor zaken is .
W a r k w o r t h veinst dien middag near Rome to zullen
vertrekken, maar zeer toevallig ziet J a c ob hem 's avonds
veer, en wel j uist als w, een rijtuig neemt ; zelfs hoort
J a c o b toevallig, dat hij den koetsier beveelt near bet
Gare des Sceaux to rijden . Dit is voldoende om J a c o b,
die ondanks zijn hoogen eerbied voor Julie, toch niet
veal goads van hear verwaeht, de geheele zaak to doers
begrijpen . Ads Julie aan hat vorige station uitstapt
staat J a e o b dear . Maar hoe zal hij Julie dwingen,
terug to gears ? Het allertoevalligste komt nog . J a cob
was juist dien dag in hat bezit gekomen van een
zeer uitvoerig telegram, waarin de ,,Duchess" hem meedeelde, dat clien morgen Lord L a eking t on een beroerte had gehad, dat de toestand zorgelijk was, dat hij
telkens near J u ii e vroeg, dat zijn dochter wegens ziekte
nog in Florence was, dat de toestand allertreurigst was,
dat zij aan J u lie 's huffs hear adres in Brugge had gekregen
en daarheen had getelegrapheerd . Waarom de ,,Duchess"
zulk een buitengemeen lang telegram aan J a c o b zond,
die niets met de zaak to makers had, is niet to verkiaren,
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anders had Julie tot terugkeer kunnen brengen .
Een ander voorbeeld . ilet meisje, met wie W a r k worth verloofd was, Meek joist Julie's nichtje, Aileen,
to zijn en wel haar eenige nichtje . Dit meisje wandelt
zeer toevallig in Zwitserland langs het bankje, waar Jul i e
zit en laat char joist voor J u ii e' s voeten een envelop
vallen, wat tot een kennismaking leidt . Daar joist op dit
oogenblik de krachten van A ii e en uitgeput zijn, is zij
gedwongen, even bij J u ii e to komen rusten . En joist op
dit oogenblik, nu de twee mededingsters in Wa r k w or t h's
liefde bijeen zijn, hooren zij beiden tegelijk nit een krant
het bericht, dat Wa r k w or t h dood is.
En toch, ondanks alles, wat tegen het boek ingebracht
kan worden, het is niet to ontkennen, dat het een boek
is, dat prettig leest en dat pakt . De stijl is uitstekend,
en men komt toch ook meermalen onder den indruk, dat
het een ,,clever" boek is . Het is dan ook volkomen begrijpelijk, dat er een Tlollandsche vertaling van verschenen is .

ONZE LEESTAFEL .
Verzamelde Gedichten van E d w a r d B . K o s t e r . Rotterdam . W. L . Brusse .
De gedichten van E d w a r d B . K o s t e r, zoowel zijne eigenlijke verzen als de eenvoudige, vaak met zeer sprekende duidelijkheid geteekende landschapschetsen in proza, zijn can de lezers
outer periodieken zoo zeer bekend, dat bet en onnoodig en tegenover
den dichter bijna onhoffelijk zou zijn, thane naar aanleiding van de
verschijning deter verzameling een karakteristiek van hem to geven
ais van eenen schrijver die pas ten tooneele verschijnt . Bovendien
zijue poezie spreekt zelve - vooral nu wij bier al zijn dichter -arbeid
bijeen zien - zeer duidelijk zijn karakter nit . K o s t e r staat
tussehen de oude school en de moderns in ; dock gaandeweg is zijne
sympathie meer rechts dan links geleid, dank zij zijne liefde voor
den klassieken vorm . Hij is lyricus, in zoo ver ale hij gaarne de
stemming, welke natuur- en stadsieven in hem wekken, neerlegt
in kortere gedichen, vaak in sonnetvorrn ; maar meer nog is zijne
poezie descriptief of verhalend, niet zelden geInspireerd door de
richting van Tennyson, zooals bet duidelijkst blijkt uit bet welbekende ,,Niobe" . Want Niobe - al is bet ontegenzeggelijk to lang bevat zeer schoone bladzijden, en de schoonste zijn de descriptieve,
die wel duidelijk het kenmerk dragen van des dichters kiassieke
studio, maar niettemin zijne persoonlijko scheppingen zijn door bet
zuiver moderne gevoel dat er uit spreekt .
Juist daarom wekt bij zulke lezers, die do kiassieke oudheid
kennen, de kleine cyclus bewerkingen en vertalingen van beroemde
gedichten of fragmenten uit de oudheid ale sleutel bij de bestudeering van K o s to r a richting en talent taker belangstelling .
In daze overzettingen, bet goed verzorgde werk van een dic.hter,
die nooit tracht de moeilijkheid van bet origineel to ontduiken,
treft one menige bijzonderheid . Moderno smack, in do vrjheid
waarmede de breed opgezette, mm of meer pompeuze, homeriache
hymne op Demeter van eon goed deal barer episehe versiering wordt
beroofd - of bevrijd, zoo ge wilt - bij do omzetting in eon eenvoudig verhaal . Gelukkige expressio van romantiacho melancholia
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in de vertolking van T h e o c r i t u s' ,,Daphnis", juist gevoel voor
humor in de bewerking van diens ,,Oyclopenliefde ." En daarnaast
vinden wij een ken merkenden trek voor des dichters persoonlijkheid in het felt dat Mel eager s dartele minneliedjes door den
Hollandschen vertaler het best worden overgezet, waar de hartstochtelijke zinlijkheid van het origineel niet al to zeer de grenzen
overschrijdt van hetgeen onze hedendaagsche smack duldt .
Opmerking verdient bij dit alles de zorg can de keus der
versmaten besteed. Den hexameter en het elegische distichon verwerpt Ko st e r onvoorwaardelijk . Te recht vervangt hij dan ook do
epische dactylen voor M e 1 e a g e r in modern e verzen, voor T h e o cr1 t us' Cycloop in vroolijk spottende berijmde iambische tetrameters . Dikwijls ook kiest hij de . Binds U hi and $ dagen voor
hot episch verhaal zeer geliefcle, jambische vijfvoeters . Zelfs voor
de overzetting van den zesvoetigen jambus der treurspel-dichters
acht hij, blijkens twee wel geslaagde proeven, dat de juiste mast .
Zoo oordeelen velen met hem, o .a. Wilamowitz-M~llendorf
in zijne uitnemende vertalingen van Euripides . Toch geeft ons de
overzetting van Burger sd ij k wel het recht om nog eens twijfel
to uiten aangaande do juistheid der stelling, dat de jambisehe
trimeter in de moderns pOezie niet thuis behoort . Zeker, ik zie de
krachtige kortheid niet voorbij in verzen als deze uit Euripides'
Alcestis (Ko ste r p . 370) :
en sohoon getooid
trad zij voor Hestia's haard en bad aldus :
,,Meest'resse, nu 'k ga dalen onder d'aard',
val ik u voor bet laatst to voet en smeek
dat gij mijn kind'ren aanneemt, en den een
een lieve yrouw geeft, d'and're een waardig man ."
maar toch vraag ik mij af, of het karakter van het oorspronkelijke
niet duidelijker can den dag zOu treden in jambische trimeters,
b .v. aldus :
En voor bet huislijk outer staande bad z' aldus :
,,O Hestia! nu ik most dalen onder d'aard,
nu vraag ik nederknielend u deer laatste gunt :
Beoherm gij miju verweesde kind'ren ; sohenk miju' zoon
ecu trouwe vrouw, inijn' doohter eenen eedlen man."
Wie west, of niet spoedig do Hoer K o s t e r ons het bowijs
komt brengon van ziju juister inzicht, door cone vertaling der geheele Alcestis .
K. . K.
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Verzen door L o d e w ij k D e S c h u t t e r, to Rotterdam
w. L . B r u s s e, to Antwerpen bij P . J . van M e 11 e .

In deze zes-en-twintig kleine versj es, van welke er verscheiden
de ear van op zoo fraai papier gedrukt to staan maar heel even
waard zijn, kan de belangstellende lezer L o d e w ij k D e S o h u t t e r
leeren kennen als een j ongen dichter niet ten eenen male verstoken
van Vlaamsche zangerighe+id, begaafd met vrij wat vage melancholia,
ietwat bitterheid tegen hat valsche levee, maar ook met open oog
voor de eigenaardige schoonheid van hat Brabantsche landschap .
Meer dan de vlakke ruime weiden, maar dan de golvende heiden,
boeien hem daar de lange beschaduwde „barren" . De boomen levee
voor hem, zij bewegen zich als bezielde wezens om hem, naast hem,
zij zijn hat die zijne stemming vertolken . Den aard van die stemming
noge hat volgende sonnet doen kennen .
O ! in den avond langs de wegen gaan !
Zich in 't mysterie van den nacht begeven

En daar, alleen met zijnen angst, bet levee
Te voelen trillen in zijn kleinste date .

De boomen, met heur mantels omgedaan
Van duisternis, waar 't maanlicht flog daareven
Zijn zilv'ren draden plots heeft doorgeweven,
Plechtig en roerloos in 't geluchte staan .

En toch, bet leeft, want fangs de dorre bll ran
Gaat zacht de wind en zinderend de snaren,
Heft thane een zang van duizend tonen aan,
Gedragen op een zoelt' van vredig zwijgen

Zacht ruischend, heinde en veer, in aldoor stijgen . . .
O ! in den avond, fangs de wegen gaan .

K. K.

Van Eigen Bodem . (Eenige beschouwingen over onze
weermacht). - Overgedrukt nit De Militaire Gids . Haarlem .
De Erven F . Bohn. 1904 .
Ons dunkt, de „echte" militairen van den ouden stempelmoeten wel trillen van verontwaardiging, ale zij „den Militairen Gids" zullre paden zien inslaan . Een „gids" moat toch iemand
zijn die den goeden wag wijst ; maar deze wag, zoo geheel
anders dan de vroeger gevolgde, kan toch onmogelijk de goede
wegen . En zoo hoof en wij reeds de beschuldiging : de Militaire
Gids is . . . anti-militair ! Een Bids, die hat lager op „verkeerde"
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genoemd?
Maar zacht wat : de lading wordt gedekt door niemand minder
dan den heer G r a a fi and, een man die in Atjeh hat ridderkruis
der derde kiasse van de Militaire Willemsorde verdiende, die getoond heeft to weten wat noodig is in den oorlog . En, zeggen wij
to veal wanneer wij beweren dat Generaal v a n H e u ts z, de veldheer, op wien geheel Nederland trotsch is, die als krijgsman en
als staatsman boven zoovelen uitmunt, ook al niet to veal opheeft
met al dat kleingeestig gereglementeer en gedril, dat in de lagers
nog zooveel aanhangers vindt?
Wat ons betreft, - wij zouden meenen dat men hat nog niet
met alles eens behoeft to zijn wat ,,van eigen bodem" wordt aangeboden, om toch to erkennen dat de verschillende hoofdstukken
tot nadenken opwekken . Daar waait door hat geheele werk eon
frissche wind, die weldadig aandoet .
Wie de strekking van dat werk afkeurt, schijnt ons gevangen
in do strikken van een star conservatisme . Maar alles kan nu eenmaal niet bij hat oude blijven ; de nieuwe tijden stellen nieuwe
eisehen ; wanneer de oorlog geheel anders wordt gevoerd, moeten
ook de voorbereidingen tot den oorlog andere zijn, en onze soldaten
van den tegenwoordigen tijd zijn mensohen met geheel andere
begrippen dan do ,,dienstdoeners" van voorheen .
Wij hopes dus zeer, dat de hier verzamelde opstellen bij onze
officieren vale lezers gevonden hebben . . . en nog zullen vinden .
Missehien dat er dan ook nog eens een einde komt aan hat
gebruik van al die vreemde woorden in hat lager, waarvan op bi .
11 en 12 een vermakelijke staalkaart gegeven wordt, en die wel
hat vermoeden opwekken dat ons lager moor op Franschen . of
Duitschen dan op eoht-Hollandschen least is geschoeid . En toch
behoorde men bij alles wat onze krijgsmacht aangaat wel rekening
to houden met Hollandsche begrippen, met hat Hollandsehe yolkskarakter!
E. B . K.
Volksdichtung aus Indonesian . Sages, Tierfabein und
Marches, ubersetzt van T . J . B e z e m e r, mit Vorwort von
Prof. Dr . H. Kern. Haag. Martinus Nijhoff, 1904.
Verscheidene van doze legenden, dierenfabelen en sprookjes
wares reeds bekend ; maar de heer Be z,e m e r heeft, om verschillende redenen, een goad work gedaan door ze met andere, niet
vroeger vertaalde, in eene verzameling bijeen to brengen .
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Het zijn, om met den oud-Hoogleeraar K e r n to spieken, in
menig opzicht belangwekkende proeven van de voortbrengselen des
geestes van de uiteenloopende volksstammen in onzen Indischen
Archipel . En de geheele uitgaaf is, gelijk de heer B e z e m e r
terecht opmerkt, een bewijs dat de Nederlanders den wetenschappelijken akker in hunne kolonien niet break hebben laten liggen ;
nit vijftien geheel verschillende Indische talon zijn de stukken
bijeengebracht, en die talon zijn, met vole andere, door onze landgenooten bestudeerd . . . Javaansch, Soendaneesch, Bausch, Maleisch,
Bataksch, Dajaksch, Sangireesch, verschillende talon van Celebes,
van Halmaheira, van Nieuw-Guinea en de Kei-eilanden zijn hier
vertegenwoordigd .
,V'oor zoover wij ons een oordeel durven aanmatigen, zouden
wij zeggen dat de heer B e z e m e r zeer gelukkig geweest is in de
keuze der stukken . De waarde van zijn arbeid wordt overigens
nog verhoogd door de aanteekeningen van teal-, land- en volkenkundigen aard die hij voor de verschillende rubrieken en in hot
aanhangsel ten beste geeft .
Onze (in doze materie zeker zeer bescheidene 1) mooning is
alzoo zeer gunstig ; de lezing van hot geheele book is eene
leerzame uitspanning . Wij hebben slechts eene kleine aanmerking
waarom wij st de Schrij ver niet j uist d e pleats aan waar, in de door
hem genoemde boeken en tij dschriften, de door hem overgenomen
vertalingen to vinden zijn . ?
E. B. K.
Mr . C h . E n s c h e d e, Laurens Jansz . Coster de uitvinder
van de boekdrukkunst . Haarlem, d e E r v e n F . B o h n, 1904 .
Het artikel van dr . B r u g m a n s in Onze Eeuw Jan . 1904 over
den stand der kwestie van de uitvinding der boekdrukkunst na de
uitgave der eerste belangrijke brochure van mr . E n s c h e d e wekte
dozen op nogmaals de zaak ter hand to nemen en thane in de
eerste pleats na to gears, of hot technisch onderzoek hear nog verder
tot oplossing kon brengen, in de tweede plants, of hot historisch
onderzoek nog niet moor kon opleveren den F r u i n in zijn artikel
daaruit had kunnen makers . wet hot eerste punt betroft, komt
de deskundige schrijver tot hot besluit, dat hot technisch onderzoek
de zaak niet verder kon brengen den tot hot punt, waarop hij hear
gebracht had door zijn bewijs, „dat de Nederlandsche drakkerij,
die do zoogenaamde Costeriana vervaardigd heeft, near eon eigen
uitgedacht procede hear arbeid tot stand bracht en dat zij volkomen
onafhankelijk van de Mainzer typographic is ontstaan ." waar eon
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is to bewijzen dat de afslagmethode van G ut e n b e r g noodzakelijk
moot zijn voortgekomen uit de wijze, waarop de Hollandsohe drukker
zijn drukietter goot", buig ik mij gaarne voor die uitspraak . 1k
verheug mij verder over de (blz . 15 vig.) gegeven uiteenzetting
betreffende de volgorde, waarin op grond der technisehe ontwikkeling de ,,costeriana" dienen gerangschikt to worden . 1k leg mij ook
neder bij de conclusie (blz. 31), dat ,,de verwantschap van de
Daitsehe met de Nederlandsohe kunst niet is to loochenen maar
langs technisehen weg niet is to bewijzen ." Dankbaar en verheugd
over bet door den auteur ook in Duitsohiand behaalde succes, acht
ik op zijn gezag de tack der technici voorloopig afgedaan.
Anders is bet met bet historisch betoog . De beer E n s c he d
meende thans to kunnen bewijzen, dat L a u r e ns Co st e r op historisehe gronden geacht moot worden werkelijk de uitvinder der
boekdrukkunst to zijn . Ret is bekend, dat er twee bronnen zijn,
waaruit wij hem en zijne familieleden kennen : de genealogie uit
hot inidden der 16'
en bet door Al ek em ado in 1669 uit de
flu verloren geachto registers van bet Kerstgilde getrokken ,,Stoelboeck" van dat gild . Doze beide dokumenten komen niet met elkander
overeen en de schrijver volgt thans dozen weg, dat hij op zekere in
den breede aangevoerde gronden do door F r u i n volgens hem
gemaakt ,,fouten" verbetert en langs den door F r u i n gevolgden
weg beide bronnen door aanvulling met elkander in overeenstemming tracht to brengen . Na staat primo bet volstrekt niet vast, dat
F r u i n fouten heeft begaan . Do fouten, door den beer E xi s c h e d
aangewezen, zjn dit in werkelijkheid volstrekt niet . Hot woord „goner"
toch, door Hadrianus Junius gebruikt voor Thomas Diet e r s z . in zijne betrekking tot La u r ens, beteekent wel degelijk
,,schoonzoon", zooals F r u in zeide : J a n i a s' eigen Nomenclator
(p . 374) bewijst bet, daar hij bet vertaalt door : ,,des dochters man ."
En dat S c r iv e r i a s bet woord door ,,swaegher" vertaalde, bewijst
niets, want dat is in do l7de eeuw eon gewoon woord voor allorlei
verwantschap, zooals ook nog in ons ,,verzwagerd" = verwant . In
do tweodo plaats is iemand, die G e r r i t T ho m a s P i e t e r s z, beet,
in de 15
eouw volstrekt niet de zoon van P io to r maar zonder
eenigon twijiel die van Thomas Dieters of Pietorsz ., zoodat
F r u i n met dit aan to nomen volstrokt goon font begaat . Hiermode valt do ,,verbeterde" genealogie van mr . E n s oh e d e en
daarmedo hot punt van uitgang van zijn betoog .
Maar ik hob nog eon ernstig bezwaar, ni . togen do geheele
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juist, maar bet schijnt ears averechtscho methodo om eerst in de
eerste een nieuw lid in to lassohen, dan in bet laatste drie nieuwo
personen in to voegen en dan nog met voldoening to constateoren,
dat nu alles uitkomt! Zoo is, door verandering van modoklinkors
aan beide kanten, Parijs = Babylon to stellen en maakt men zich
de zaak al to gemakkelijk.
De beer E n s oh e d 6 daagde aan hot slot zijner brochure moedig
do „manners dor wotonsohap" uit zijn historisch betoog to onderzoeken .
Wat mij betroft, ik geloof dat bun veroordeolend vonnis goon oogonblik twijfelachtig is en dat dus do goede ,,Louwtje" op de Haarlomsche markt de hem reeds triomfantelijk omgehangen krans voorloopig
wader missen moot . Intusschen, of hij haar voorgoed zal moeten
missen, is wear de vraag geworden, sedert mr. F r u I n onlangs
(Nod . Spoct . 1904, no . 8) - of bet spol sprak, juist op den dag
der verschijning van deze brochure - aan bet licht heeft gebracht
dat do origineelen van
ok e m a d e 's Stoolboek riog bestaan en
hot dus inogelijk zal zijn do door dozen niot of slecht gelezen
namen to vorbeteren en aan to vullen . Do „manners der wotenschap" zullon, dunkt mij, good doers met do zaak to laton rusten,
totdat doze niouwo gegovons voor iodor toogankelijk zijn gewordon .
Hot bouwen van niouwe kaartonhuizen wordo tot zoo lang uitP. J. B .
gestold .
J . H u f v a n B u r o n, Johannes do Speolman .
Amsterdam, P . N . van Kampon on Zoon, 1904 .
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Do schrijver goeft ook in dit work wader duidolijke bowijzon,
hoe good hij hot Betuwsche land en hot Botuwscho yolk kept .
Menigo bladzijdo treft door hare levondigo beschrijving van veldon
en dijken, rivioroovors en dorpstoestandon . Met name do beschrijvingon van bet losraken van hot ijs op don Rijn in hot laatste
hoofdstuk van hot eorste deal (,,De rivier kruit"), van menig met
liefde goschilderd jachttoonoel, van booronbinnonhuizen en horbergscenes tusschen Lingo en Rijn mooten bier in hot bijzonder vermold
worden . Do roman zolf, die in do 18b 0 eouw schijnt to spelen,
behandelt do avontuurlijko lotgevallen van den onechten noon van
eon botuwsohon baron v a n E 1 d e . Do jongen, bij eon schoolmeester van hot dorp als diens zoon, later bij eon prodikant opgevoed of hover grootondeels aan zichzelf overgelaten, groelt op to
midden van do Botuwscho natuur en toont in allorloi opzicht eerder
do zoon zijus vadors to zijn dan zijn echte brooder, die op hot

kasteel woont. De ijstijd brengt hem semen met ecu vreemde
schippersmeid, die hij heidhaftig redt van een wissen dood bij gelegenheid van het ,,kruien" en voor wie hij eindelijk liefde opvat .
Maar zijn stroopen en ruiten wordt ten slotte gestraft door een
groot ongeluk : bij eene vervolging door den schout wordt hij door
ecu bloedhond half verscheurd, neemt halfgenezen de vlucht en
zwerft flu verder de wereld in als rondreizend speelman en wonderdoend kwakzalver. Op zijn dwaaltochten in de buurt teruggekeerd,
ontmoet hij ten slotte weder de in zijn afwezigheid door zijn broeder
verleide schippersmeid ; zij zwerven semen verder door de Betuwe,
totdat zijne gezellin wegens kinderroof wordt opgepakt en voor
den ambtman van Neder-Betuwe, den baron, die hear eigen
hear ontroofd kind op zijn kasteel opvoedt, to recht moet steers ;
de speelman-kwakzaiver verdedigt hear en legt zijne en hare geschiedenis open voor de rechtbank . Dc roman eindigt met den
dood van alle hoofdpersonen : de baron sterft aan ecu beroerte
tijdens de rechtszitting ; de speelman en zijn ge1iefde springen
bij eene vervolging in den Rijn ; hear zoon sticht later een
nieuwen tak der familie, die evenwel ook spoedig uitsterft . Ecu
avontuurlijke geschiedenis, goed maar wet al to breed verteldd
en hier en dear wet zonderling opgesierd met oudvaderlandsche
liederen, die de schrijver in den mood der achterhoeksche schippersmeid legt en waaronder vooral het thans in studentenkringen weder
oplevende lied van ,,Anne Marieke" bijzonder bij hem in de gunst
schijnt to staan. Dc dialoog is hier en dear, in betrekking tot den
breeders opzet van het large verhaal, wet al to kortaf gehouden,
maar over het geheel last deze ,,roman d'avonture" zich wel lezen .
Dc scene na de redding met de twee uitgekleede drenkelingen als
middelpunt shijnt onnoodig ruw ; zoo ook die van de vechtende
schoolmeesters- en domineesvrouwen .
P . J. B .
L . Penning, Ons Oude Nederland .
Daamen, 1904.

Rotterdam, D . A.

Van dit populaire geschiedenisboek, dat bij bet jongere
geslacht de pleats van H of dij k's Ons Voorgeslacht en V an
L e n n e p ' s Onze Voorouders wil innemen, verscheen de eerste
aflevering, met enkele illustraties near oorspronkelijke monumenten
en een niet onverdienstelijke gekleurde teekening van I si n g s,
versierd . De stiji is ongelijk : huiselijk, wet al to huiselijk sours
en den weder wet al to verheven, geestdriftig of deftig . Feiten
en toestanden worden niet zonder talent uiteengezet, al is het soma

moeilij k to ontdekken, van waar de auteur de vermelde mij en
anderen onbekende bijzonderheden west . Zoo zou ik wel eens
willen weten, hoe hij komt aan de nauwkeurige beschrijving van
den Kimbrisehen vloed, of aan de wetensehap, dat de Romeinen
bier de eerste „seholen stiehtten", of aan de kennis van die merkwaardige Bataafsehe „zedewet : Eer de Goden en wees dapper,"
of aan „B e g g a de stiehtster van de orde der Begijnen" of aan de
kennis van bet „sterke Durfos" op de plaats van bet latere Dordt .
Het komt mij ' voor, dat de schrij ver wat al to onkritisch zij ne stof
bijeenleest . Maar ik zeg met de ,,Batavieren" -- waarom niet den
onjuisten naam nit de 16de eeuw, ontstaan nit bet verkeerd lezen
van „Batavier", eindelij k weder eens vervangen door den eenigen
goeden : „Bataven" ? - tot den Romeinschen veldheer F 1 a e c u s,
als de schrij ver bet niet erger maakt in volgende afleveringen
„Goed, dan gaan we !" In ieder geval kan menig jongmensch in
dit boek onze gesehiedenis in over bet geheel aangenamen vorm,
helderen druk en passende omlijsting leeren kennen. De teekeningen zijn wat bout uitgevoerd maar kunnen overigens wel dienen
om bet verhaal to verduidelijken, als de j onge lezer maar niet
meent, dat zij eens authentieke voorstelling van bet gebeurde geven .
P .J.B .
Dr. F r a n s D t 1 b erg, Friihhollander, II . Die Altarwerke des Cornelis Engebreehtszoon and des
L u k a s v a n L e y d e n im Leidener Stadtisehen Museum .
Haarlem, K 1 e i n m a n n and Co ., 1904.
De tweeds aflevering van deze monumentale uitgave is spoedig
op de eerste gevolgd . Zij geeftR ons bet schoone altaarwerk van
den beroemden Leidsehen sehilder-graveur, over wises levee en
werken in bet algemeen de korte inleiding in de eerste aflevering
handelde . De sehrijver, die veel nieuwe feiten aangaande L u k a s
H u g h e n z ., want zoo is zijn eigenlij ke naam, verzamelde, toont
ook thans weder in de korte besehrijvende inleiding, waarmede
ook deze aflevering begint, zij ne stof volkomen meester to zijn .
De voortreffelijk gekozen en niet minder voortreffelijk uitgevoerde
afbeeldingenn van bet geheele altaarstuk zelf en de treffendste
deelen ervan geven ons in twaalf groote platen een uitnemend
denkbeeld van bet beroemde meesterwerk . De indrukwekkende
figuren van Petrus en Paulus, de meest in bet oog vallende duivelsvoorstellingen, de voornaamste, blijkbaar naar levende tijdgenooten
gemodelleerde mannelijke en vrouwelijke veroordeelden en uitver-
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geeft, voorzoover dit bij geniis van kleur kan geschieden, een helder
inzicht in de compositie van het stuk zoowel als in de ongeevenaarde teekenkunst van den maker. Wij bevelen dan ook
dit voortreffelijke werk met aandrang aan .
P. J. B .
Dr. J . A . W o r p, Gesehiedenis van het drama en van
het tooneel in Nederland .
Eerste deel . Groningen,
J. B . Wolters, 1904 .
De onvermoeide Groningsche geleerde, die zich tot nog toe
voornamelijk deed kennen als uitnemend kenner van H u y g e n s
en van de Nederlandsche literatuur der I 7e eeuw, gaf in dit
nieuwe boek een beeld van de ontwikkeling van ons drama en otis
tooneel. Het geestelijk en wereldlijk drama der Middeleeuwen,
dat der rederijkers, het schooldrama der lGdo, het drama der 17'°
eeuw worden ons in dit eerste deel voor oogen gesteld . De
schrijver stelde zich blijkbaar vooral ten dod breeds historischbibliografisohe besohrijving to geven, minder aesthetische waardeering . Van de oudste liturgisehe drama's en de oudste misterien of verzamelt hij alle berichten, die over het middeleeuwsche
en nieuwere drama tot otis gekomen zijn, en beschrijft de werken,
die zijn overgebleven, benevens de algemeene trekken, de ontwik .
keling van het dramatiseh talent der auteurs, die zich op dit gebied hebben bewogen . Voorzoover wij zien kunnen, ontbreekt er
weinig aan dit overzicht, waarin een zoo belangrijk gedeelte onzer
nationals letterkunde voor het eerst samenhangend wordt beschreyen . Een tweeds deel zal spoedig volgen, waarna wij onze
geheele tooneel-literatuur beter zullen kunnen overzien .
P .J .B .
A n t on io P0 g a z z a r o . Donkere dagen, n, d. 36° Ital .
uitgave door E . J . T . Amsterdam. V a n Ho 1 k e m a e n
W a r e n do r f.
Tweestrijd n . d . 10° Ital. uitgave door E . J. T . Utrecht
H . Honing 1902 .
Het eerste van deze twee werken, waarmede
0 g a z z a r 0 in
zijn vaderland zulk een opgang maakte, is voor otis zeker het belangrijkste . 't Verhaalt van den ,,goeden ouden tijd", den piccolo ?tondo
antico, toen de Oostenrijkers door de Pie monteezen nit Lombardije
werden verjaagd . F o g a z z a r o west onze belangstelling to wekken
voor F r a n c o lit a i r o n i, die door zijn haat tegen de Oostenrijkers

de rijke erfenis van zijn grootmoeder, een markiezin en vurige
Oostenrijksohe, verliest en daarvoor in de plaats wint de liefde
van de arme L u is a, zijn lief vrouwtje . Nog minder voor dit
gegoven, dan vooral voor zijn plastisehe uitbeelding weet de schrijver
ons to interesseeren . Zeldzaam is zijn schildering van dozen F r a n c o
die zijn levers nobel verdroomt, en ter eere van de toekomstige
eenheid van Italii leegloopt, maar ook, ais 't moot, voor dat gehoopte
vaderland altos, tot zijn levers toe, kan geven . En even echt zijn
al doze figuren hier geteekend, nobel gehouden en toch reeel gezien, en
in hun eigen manier van spreken weergegeven . Pit laatste geeft,
met den schooners achtergrond der Italiaansche Meren, een geheel
eigenaardige bekoring aan dit book. Maar ook voortdurend onduidelijkheden, door de vertaling niet altijd ontdoken . B.v. zal do E[ollandsohe lezer dadelijk weten dat ,,le cliemin du paradis" (bL 21) is
do smalle weg ; dat ,,tartufi neri" (zwarte iruffels bi. 2 3) een hatelijkheid aan 't adres der ,,pretri" is, waardoor dit geheele hoofdstuk
overdo ,,tarlufi bianchi" (do witte truffels) eon pittig bijsmaakje krijgt ;
of ook dat ,, Carlo U" is Carlo Quinto - daar 't yolk do Q voor
eon U aanziet -, en dat brixiensis is inwoner van Brescia enz . enz.?
Pit altos ware met eenige nootjes gemakkelijk to verhelpen geweest .
Het tweede work is zeker voor do Italianen belangrijker dan
voor ons . Wij zion hior do Mondo Moderno . Do zoon van F r a n c
eon rijk man, zit eon tijd in 't gedrang tussehen de liberate en
clericalo heeron, valt dan eon oogenblik in do handers van A m o r
en oindigt met to verdwijnen -- wellicht in eon klooster . Ook hior
geeft Fo g a z z a r o eorlijk en nobel work, maar, me dunkt, to locaal
dan dat wij hot volkomen kunnen genieten .
G . F. H.
G-. H. Mar i us . De Hollandsche Schilderkunst in do
negentionde eeuw . 's Gravenhage . H a r t i n u s N ij ho ff
MCMIII .
Do schrijfster, hekend door haar opstellen over onze schilderkunst in den Spectator, zegt in haar Voorwoord dat zij, nu er reeds
zoovolen dor Haagsche Meesters zijn govallen, hot oogenblik meont
gekomen ,,waar do lyriek plaats maakt voor do historie, hot oogenblik van ordenen om to begrijpen ."
En met doze woorden is wet zuiver hot karakter van dit book
aangegevon . Gewoonlijk toch wordt ons literatuur aangeboden
zoodra or over schilderkunst wordt goschreven ; do lyrische bewondering of verontwaardiging is aan hot woord ; heel mooi vaak,
maar „hot woord" krijgt dus hot leeuwendeel . flier daarentegen
is hot to doers om do schilderkunst zelve, en met zaakkennis wordt
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er over gerefereerd, terwijl de firms N ij h o f f door zeer talrijke
photographisehe reproducties van de beproken schilderij en, den
tekst documenteerde . In een goed verzorgden en tamelijk rijken
stijl - en dit laatste zegt wat, met 't oog op 't wel eens wat eentonige van hot onderwerp - geeft de schrijfster ons dan de historie .
Eigenaardig, hoe op die wijze „iedere heilige zijn lichtje" krijgt .
J o z e f I s r a e l s is natuurlijk „hot hoofd der Hollandsche Schilderschool" -- flu j a, dat is z00 oud nieuws dat 't heusch al eens een
opfrisscher is dat de schrijfster J a c o b M a r i s even groot durft to
vinden (bl . 241) -- maar zelfs de oude B . C . K o e k k o e k krijgt
een pluim op zijn hoed en wordt in een adem genoemd met J a c o b
Mar is! (bi . 154) . Doch 't gevaar bestaat dat de bewondering
goon grenzen moor kept, en wij, wetende dat „hot kleine yolk" op
dit terrein althans „groot is", flu dan ook maar alles groot en
grootsch en prachtig moeten vinden . Daarom is bezonnen kritiek
hier noodiger dan ooit. Nu die geeft de schrijfster ook wel ; maar
hoe die to verifieeren ? Toevallig gaf dezer dagen de .Pot terdamsche
Kunstkring een tentoonstelling van de workers van F l o r i s V e rs t e r . Dat was een gelegenheid . . . . Ik ga er heen, beschouw
de doeken, kom voor mezelven tot een conclusie, en sla daarna
thuis op wat de schrijfster over V e r s t e i s werk zeide. En ja,
zij had de woorden, kalm en heel zeker, voor wat ik nog niet -geformuleerd had omtrent mijn bewondering en mijn onzekerheid en
vragen bij V e r s t e r' s werk, zoodat ik moest zeggen : „werkelijk
goed !"
G . F . H.
Scandia . Maandblad voor Scandinavische Taal en Lettered (Bijblad van „Lento") odder redactie van M a r g ar e t h a M e y b o o m, 's Gravenhage (Nederland) ; Prof. Dr .
H . L o gem an, Gent (Belgie) ; Mevrouw D . L o gem anvan d e r Will i g en, Gent (Belgie) . Groningen . G . R om e t i n g h. 10 Jaarg . Jan. 1904 . N° . 1 .
Met belangstelling zagen we dit tijdschrift aangekondigd en
met blijdschap hot verschijnen . Het eerste woord is natuurlijk aan
de redactie die vertelt : „wat we met „Scandia" hoped to bereiken."
Dat is de Scandinaven en de Hollanders „volken van denzelfden
stam, als twee brooders die ver van elkaar opgroeiden" weer met
elkander in aanraking to brengen . Scandia moot dan de brug zijn
,, waarover de belangstelling en sympathie van veel Hollanders naar
't Noorden zullen gaan en die van veel Scandinaven tot ons komen ."
Met died breeders staf van medewerkers, „alien rijk van naam"
't zij als geleerden of artisten, moot hot der redactie diet zwaar
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Scandinaven op 't oogenblik de eerste viool spelen en wij Hollanders altijd good op de hoogte willen zijn. Daarom kan Scandia
-- dat in dit eerste nummer verder jets geeft over J o n a s L i e,
Deensche volksliederen, een oratie van Dr . 1100 g v l i e t, een Noorsehe
grammaire, een sprookj e van A s b j o r n s e n, Kroniek, Vragenbus
enz . - wel gerust op zulk een belangstelling van hot publiek
rekenen dat hot rich niet onder de hoede van „Lento" behoeft to
stellen . Voor ,, Bijblad" of bij wagon kan hot veel to belangrij k
worden . Gaat „Scandia" echter telkens naar „Lento" verwijzen, zooals
in N°. 2 - dan gaat 't gelijken op 't sloepje dat achter't oorlogsfregat aankomt. En daarvoor is „Scandia" to groot.
G .F .H .
G u s t a f a f G e y e r s t a m . Erik Grane . Naar hot Zweedsch
door Hen d r j k a X31 e e k e r . Amsterdam, H. J . W.
B e c h t, 1903 .
Waarom is de totaal-indruk van dit wonderlijke boek zoo
onbevredigend ? Wij zien hier den heel j eugdigen Erik eerst als
een klein, schuldeloos jongentje onder de leiding van zijn godsdienstige moeder, dan als j ongen, die twij fel bij zich voelt opkomen,
straks als student naar Upsala gaat en dan dreigt onder to gaan
in den omgang met een luidruchtig troepje geestelijke afleggers,
die allerlei ideeen overhoop halen ; wij vernemon ook -- moor dan
ons lief is -. stuitende bekentenissen van E r i k over zijn vroeger
en tegenwoordig leven ; wij zijn getuigen van alles wat hem in
doze sturm- and drang-periode wedervaart ; dan sterft zijn moeder ;
hij vangt haar laatste woorden op en nu -- zeggen we -- nu zal
na de zoo uiterst uitvoerige schjldering van al dat zoeken en
dolen, dat geworstel en getob, komen de veel aangrijpender ontleding van hot langzaam_ vinden ; hot herwinnen van lets der
vroegere onschuld, hot veroveren van een welgevestigde overtuiging,
to steviger omdat ze na zooveel strijd word verkregen . Maar
hier hebben we misgerekend . In eon brief aan eon vriend vertelt
E r i k heel vluchtigjes dat hij buiten eon betrekking gekregen
heeft en gotrouwd is, heel gelukkig getrouwd zelfs . De vriend is
zoo beleefd ons nog event] es in to lichten omtrent de verschillende
carrieres, waarin do diverse afleggers, met wie wij konnis gemaakt
hebben, geslaagd of mislukt zijn en . . . . hot book is uit .
Als analyse van E r i k' s zielsleven is dit work dus hinderlijk
onvolledig . Hot moot don schr . dus wel or om to doen zijn

geweest - na eon (in dit geval veal to lange inleiding over
E r I k' s jeugd - ons vooral hat milieu to teekenen, waarin de
student G r a n e verzeilt, ons to doers zion welke onrijpe grootheden aan Upsala's universiteit als dwasolijk groot of belangwekkend
zich wanonde ,,remueurs d' ides" rondloopen . Maar juist dit
kunnen we met Been mogelijkheid interessant genoeg vinden om
daarvoor zoo lang met den auteur to toeven in dien dampkring
van punch, tabakswalm, praatjes over vrouwen en over wereldraadselen!
IL S .
Louis Couperus .
Amsterdam, z . j .

God en Goden .

L . J . Veers,

Couperus stijgt al hooger en hooger . In ,,over lichtende
drempels" voerde hij ons reeds moo tot do regionen, waar do
afgestorvenen in do eerste periode na den dood verwijien ; - hier
verheft hij zich vorder nog boven den geziehtskring en noodt ons
bij do schepping van den schepper, - hier zingt hij voor ons eon
,,zonne-beurtzang", waarin zonnelingen, duisterlingen, zonnevrouwen,
vlammefeeen, de stem van hat licht, do dalende nachi aan hot
woord zijn ; hier schildert hj do manewereld en do zonneweroldlente en Helios' tempelpoorten en do na-eeuwen getaand . .
Wie Co u p0 r u s kept, kan nagaan wat een schitterend vuurwork van taal-virtuositeit hier den verbijsterden lezer voor oogen
gotoovord wordt en hoe do auteur hier hot onzegbare, hot onboschrijflijke voor ons oproopt zoodat wij in do flikkering van al
doze woorden waarlijk meenen to zion wat den schrijver in zijn
stoutsto fantaisien voor den geest heeft gezweefd . Totdat wij na
lazing, als do suggestie van al doze kianken heeft uitgewerkt, bij
nuchterder ovorweging van wat ons nu eigenlijk is bijgebleven,
opniouw den indruk bevostigd krijgen van eon buitengewoon
vuurwerk, dat uitgebrand is en waarvan in ons nog slechts rest
do herinnoring aan veol draaionde zonnen, gewirwar van fionkerende
stamen, geknetter, gesis en geknal - . . ., heel veal licht en gloed,
eon rouzonbrand, maar die flu uitgodoofd is .
IL S .
5, F a l k land . (Harm . Heyermans Jr.) . Kinderen . (Drip
tooneelstudies) . - Amsterdam. S . L. v. L 00y. 1903 .
Zeer verschillend ziju zo, doze drie schetsjes : hot eersto is
hot gedramaiseerd verhaal van don vader, doktor, die in wanhoop
over do blindheid van zijn kind, hot eon morphine-inspuiting wil
geven om hot to verlosson nit eon bestaan, dat hij, do vader, zich
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door den auteur haast aannemelijk gernaakt . Het tweede . . . last
er ons ]iever van zwijgen . Op bet suoces van wet voor snort van
publiek speculeert de sehrijver, als hij in dit familie-tafereeltje
bet heel -jonge kind alleen als . . . . digreerend diertje leaf zien en
dus het er op toelegt dat er al near door sprake is van luiers
and kein End e!? Het derde, de ,,Brand in de Jonge Jan" (bet
kind is het slachtoffer van dien brand en de plaatsing van deze
studie in dezen bundel ,,kinderen" is dus wel wet gezoeht), heeft
zekere vermaardheid gekregen doordat near des auteurs bedoeling
zeven rollen door een zelfden aeteur (H e n r I d e V r i e s) gespeeld
zijn . Hot spreekt van zeif dat, wear die opzet bij do compositie
voorzit en deze beheerscht, de tooneelschrij ver al heel weinig vrij
is : hij heeft steeds to bedenken dat een mensch, al ziet hij kans
telkens en in minder dan geen tijd in een andere rol op to treden,
ten slotte toch maar een lichaam heeft en nooit tegelijkertIjd in
twee rollen zich verdubbelen kan! Do beer H oy e r m a n s heeft
deze moeilijkhoid zeker op de meest gelukkige wijze overwonnen
door zijn zoven verschillende personen bij bet voorloopig onderzoek wegens brandstiehting voor een officier van justitie to doen
verschijnen. Ook moet gezegd worden dat deze schets zeker niet
dramatische werking mist . Maar als bet nu den officier eens was
ingevallen twee der getuigen een kruisverhoor to doen ondergaan?
Meer den een - zij hot den zeer wel geslaagde - Spielerei is dit
H. S.
monologen-spel dus niet .
F e n n a de M e iji e r . Tropisehe Bloomen . -- Amsterdam,
P . N. van Kampen en Zoon, z, j .
Twee grootere novellen, vier kleinero schetsen, alle zes, gelijk
de titel reeds aanduidt, met bet levee op Java als achtergrond,
alle zes ook er van getuigend dat deze schrijfster wel `wet to
zeggen heeft, wel heeft voor-gevoeld en in den geest doorleefd
wet zij ons vertelt. Do grootere novellen zullen, meenen wij, do
lezers meer boeien den do kloinere schetsen, waarin ons maar
heel even een korte episode wordt meegedeeld nit hot levee van
personon, van wie wij overigons niets vernemen. En van do twee
eerste langero verhalen schijnt ons hot tweede aantrekkelijker,
gezonder den bet eerste : in No . 1 hindert ons wel wet bet felt,
dat wij zoo weinig weten van D I r k' s (getrouwde) schoonzuster,
die Iiij zooveel meer heeft liefgehad en blijft lief liebben den ziju
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eigen vrouw, Cellie . En lag het wel in C e l l i e' s natuur moedwillig een eind aan haar levee to maken ? moest zij niet als liefhebbende vrouw eer blijven hopen, ook waar voor hoop nog zooveel
grond was?
Maar hoeveel bedenkingen als deze rijzen, bieden deze eenvoudig-vertelde, diep-gevoelde verhalen jets hoogers nog Jan
H. S .
aan gename ontspanning,
J. E ij s ten .
01 iviersev

Te duur gekocht .

Culemborg, B l o m - en

flit is „chromo-literature" van het zuiverste water . Al deze
slechte rijkaards ; dit Indische meisj e, dat willens en wetens den
roue trouwt om zijn geld ; die heeren en dames van wie den eenvoudigen lezer verzocht wordt to gelooven dat zoo flu de dusgenaamde „fatsoenlijke lieden" zijn ; de virtuositeit, waarmee de schr .
zijn „helden" kroegpraat last uitslaan ; het melodramatisch slot,
dat alles en heel veel meer nog leidt er allicht toe dat de lezer,
zijn goede geld betreurend, op dit boek zijn titel toepast . H. S .
Voorts zijn door de redactze ter aankondiging ontvangen de
navolgende boekwerken

De verdwijnende snort . Noodzakelijke besehouwingen over de Kunstcritiek der Kath . dagbladen . Twee voordrachten gehouden in den Katholieken Kunstkring de Violier op Donderdag 2 February MCMIV door
Joseph Cuypers en Jan Kalf . Amsterdam bij C . L . van Langenb u y s e n, 1904) .
J . D o n c k e r. Hoe dr . Mol zijn vrouw kreeg . Amsterdam . S. L .
van Looy .
Geschriften uitgegeven vanwege den Nederl. Protestantenbond, (Amen
L . H a n s m a, 1904) . I . Ons levee in God, door Dr . H . O o r t, derde druk .
III . Gelooven en weten, door Dr . C . J . N i e m e ij a r, to Bolsward.
Dr. H. O o r t . Ter gedachtenis . Assen, L . H a n s m a . 1904.

Mr . J . G . C . J o o s t i n g . Het ambt van predikant. A~sen, L.
Hansma . 1904.
F r a n z S p e m ann . Van de kunst tot Jezus. Uit bet Hoogduitsch
door L u d o v i c u s . E g e l i n g' s Boekhandel, Amsterdam . 1904 .

A l b . P 1 ass c h a e r t . Kritiek wan Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid. late jaarg afl . II en III . W . V e r s 1 u y s, Amsterdam .
J. E. W . D u y s . Kerk en maatschappij (een critisch-polemische
studie) . G. P . Tier i e, Amsterdam. 1904 .

Dr . H. P i n k h o f . Gezonde mood en tanden . F, v a n R o s s e n,
Amsterdam . 1904 .
Dr. J . H o o y k a a s. Bevolkingsleer en Gezinebeperking . F, v a, n
H o s s e n, Amsterdam. 1904.

Scandinavische Ressschetsen
DOOR

U. F. HASPELS .

II . OP DE STOLKJAERRE') .
Zou hij komen, en zou hij, zou het, zou alles meevallen P
Zoo vragend stond ik in den vroegen Augustusmorgen
voor m'n houten hotelletje van Laerdals®ren * me dunkt
in de stemming van een bruid op haar huwetijksdag . Want
nu begon ik den toeht door de Valders, mijn eigenlijke
rein . Al dat andere, 't was heerlijk geweest, of kon 't nog
worden, maar zou spoedig verbleeken als de toeht door de
Valders tegenviel . ,,Door de Valders naar Christiania !"
dat had ik als mijn troostbanier geheschen in de laatste,
to drukke maanden v®®r de vacantie . Op dien dagen-langen
rat toch zou ik met mijn koetsier, den skydsgut, wel
Noorsch moeten spreken en niet een afschuwelijk hoteltaaltje, zou ik intiem kunnen worden met de grootsehe,
eenzame bergnatuur, zou ik eens echt weten wat reizen
was, self 't vertrek bepalen en uitstappen als ik verkoos,
en niet willoos meegenomen worden door een trein . 3a,
1) Be kariooll is 't bekende eeupersoons-wagentje, waarvan de sitting
zoowat tussoben de boomers inbangt ; de stolkjaerre is ook tweewielig,
near de op twee personen berekende sitting staat bo-ven op 't platte
onderstel der kjaerre .
O.E .1V6
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330 eeht-reizen zou ik als alles meeviel, en ik voelde me reeds
overweldigd door den reisdaemon, met zijn overstroomende
kracht en koortsige blijdschap . En 't zou meevallen, want
zie 't eerste onmisbare voor zulk een tocht, goad wear,
kwam me reeds tegemoet. Gouden morgenwolkjes dreven
in den hoogen heme1 berg en rots spiegelden zich stil in
de blauwe vlakke fjord en een morgenzon begon to zingers,
alsof hat geen zomer van 1903 was . Als flu skydsgut,
paard en kjaerre ook maar meevielen! Want ik zou een dag
of drie aan hen getrouwd zijn, en als ik nu maar niet als
dat Overijselsch boertje wilds doers, dat kort na zijn huwelijk
bij den burg emeester kwam : ,,ie hebbe' mie noe an'etrouwd,
ie molten mien noe ok aftrouwen." En toch, was die
wensch niet ondenkbaar, want tusschen kjaerre en kjaerre
is ,,differentie van onderscheid", en vooral . tusschen skydsgut
en skydsgut. 1k had immer reeds ervaren dat ze niet alien
zoo legs idarisch aardig ijn, all ze in de meeste reisverhalen
staan uitgeteekend . Wat een verschil toch tusschen den
skydsgut, die me van Vossevangen naar Staiheim, en zijn
makker die me van Staiheim naar Gudvangen had gereden!
Want de eerste, gluiperig en onfrisch all zijn geheele spulletje, had zijn arms beestje zoo zitten afjakkeren, dat ik
weinig had genoten van de sprookjesmooie bergen om
Staiheim, door de dalende middagzon zoo geheimzinnig
blauw en zachtlila getint . Maar de tweeds, die allegro
con brio zijn frisch-blinkende kjaerre op- en afwipte, en
met zijn staalblauwe oogen mijn nog ongedane vragen radend,
daze wilt to beantwoorden, terwiji we, under 't gedonder
van de watervallen, Sivlefos en Stalheimsfos, to voet den
bijna loodrechten Stalheimsklev afschoten, om dan, beneden
gekomen, met zijn paardje, waarmee hij geheel
en was,
dat donkere Naerodal dol door to vliegen all een stormwind van vroolijkheid, hij was, met zijn overbruisende jeugd,
de skydsgut mijner verbeelding en de ideals Bids door dit
land . Maar daze die zou komen, zou hij . .
Gisteren, juist toen de boot nit de Sognefjc rd de
Laerdalsfjord instoomde, was hij zich komen presenteeren,
zoo heelemaal geen skydsgut om to zien : met zijn ouden

331 grijzen flambard en zijn buisje, zweemend near bet rood
der Noorsche boerderijen . Maar met bet open gezicht van heiblauwe oogen, zwarte wimpers en helderen mood
under strooien snor - en een rug, zoo recht om er een
lineaal Tangs to leggen, had hij zoo beslist zjn voorwaarden,
kioppend met de opgave van B a e d e k e r, genoemd en
zoo zonder zich op to dringen op mijn besluit staan wachten,
dat ik opeens had geweten : dit was mijn skydsgut door
de Valders! En ziende dat zijn dienst was aanvaard, had
hij plechtig me uit zijn portemonnaie een strookje papier
aangereikt van en bij vijf centimeters, waarop zijn naam
in potlood : M o n s Kr ok en, en had zich toen zwjgend
en deftig verwijderd . Dus hij beloofde wel iets, maar als
hij . . . . dock neon, hij kon niet tegenvallen! Zie, dear komt
hij aangestapt, de flambard wet in den wind, de zweep
geschouderd als een buks, aangestapt naast Stjaerna, zijn
zwart paardje, dat aardige, kittige ding . Neon, dat kon
niet tegenvallen - en mijn jubelend op de kjaerre springen
was
n danken aan God, dat ik dit nu mocht hebben .
Mijn luttele bagage en boeken under me, in de platte bak,
waarop de stol staat, het leeren zeil over de beenen getrokken
en vastgeknoopt : en dear gaat bet vooruit de Valders door!
Eerst eon rustige morgenrit. Een vlakke baan door bet
wijde dal, waardoor de Laera near zee gaat, maar heel
langzaam, als wilde ze bier blijven . 't Was bier ook zoo
vredig, ook wear bet zoo grootsch blijft . Het Laerdal,
voor Noorwegen gemoedelijk wijd en breed en rustig, was
toch ook omzet door hooge rotsbergen - en de witte
houten kerkjes aan de stille wateren in de schaduw dier
hooge bergen waren als altijd, ook bier, eon beeld van
grootschen vrede . Daarbij, hoog boven ons lichtte een nog
rood-getinte hemel ; Stjaerna, bet zwarte rondo hippetipje,
draafde voor eigen plezier ; de kjaerre liep vanzelf, en
M o n s op zijn zitje achter mij, kon praten en zwijgen Iaoerah, de refs was begonnen, en zulk 'n origineele, ouwerwetsche als doze !
De refs, want men reist om er eons heel uit to zijn .
En daaroin moot men zoo'n medelijden hebben met die
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Engelschen to komen, en die dit, wet hun flu reeds zoo
moeilijk is, nooit meer zullen bereiken, als Oh am be r lain' s
wensch vervuld is en de gansche aarde vol zal zijn van
Engelsehen .
Mij was trouwens ook reeds gebleken dat dit ,,er eens
geheel uitkomen" bier zoo gemakkelijk niet grog. Noorwegen is nu eenmaal in de mode, en dus was alles, hotels,
booten, kariolen en kjaerren bedekt van toeristen . Wel niet
zoo vol als de rotsen to Gudvangen met hun namen, want
daarop hadden ells jach1en en schepen near Stalheimhunvisitekaartjes geschilderd
't recentste was S . M . W ti r t e m b e r g
1903, - maar toch wel zoo druk, dat ik zelfs op de
Hoogstraat to Rotterdam nog minder 't gevoel had gehad
dat mijn portie lucht reeds weggehapt en m .ijn pleats
ingenomen was, den sours in zoo'n toeristen-omgeving.
Bier daarentegen leefde men in eigen sfeer . Men kon op
gezelsehap wachten, men kon ook, zooals ik nu, vroeg web
rijden en zich vermeien in zalige eenzaamheid, en bet
volle hotel vroolijk voorbij rijden voor een volgend stiller .
Daarbij, hoe origineel en ouwerwetsch was dit reizen!
Ilier had nog nooit de train gefioten, nog nooit de stoomboot getoeterd . Vijftig kilometers, 't kon ook wel een
pear honderd zijn, noordwaarts en zuidwaarts, nergens een
wag den daze grindweg, die is een der heirbanen van verkeer en beschaving, want de kortste verbinding tussehen
de twee grootste steden des lands, Bergen en Christiania .
Pus Been romantisch ontvluchten van bet rumoer, zooals
men bij ons de door geen stoom verjaagde stilts ook nog
ken vinden op de Vliehors en in Otterloo, maar zoo, alsof
de ene wag van Rotterdam near Amsterdam lisp over de
Yliehors en door Otterloo . Pit reizen wordt nog eens
rusten . Want de twee honderd kilometer die u van bet
eindstation scheiden, blijven twee honderd kilometer, en
een paard blijft een paard, zelfs al is bet er een van . bet
Nordfjordras,
door
Jo n a s Lie beroemd gemaakt in
.Nerd
zijn :
fjordhasten, j a zelfs al beet bet Stjaerna . En
geen wag dan de wag ; hem dus genieten in alle lengte
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Laerdal ratelen we nu door . Blauwgroen zijn de dauwfrissehe weiden en bruinrood de carne's der boerderijen met
talrijke bijgebouwen, en een enkele meal schittert, als een
zeldzame verrassing, hat wit van 'n kerkje en 't lichtgroen
eerier pastorie tegen hear schaduwigen boomgaard . Soms
staat er op hat plain voor hat posthuis en enorme wilg ouze dorpslinde . Eenzaam, zonder ,,joelende jeugd spelend
aan zijn voet", staat dear die wilg, als verloren in hat
wijde dal tusschen de hooge rotsbergen, zooals ik me ook
als verloren gevoel in dit wijde, zwijgende, grootsche land .
Onverpoosd ratelt ons karretje intusschen vender, en in
daze morgenfrissche sfeer deal ik mevr . V a 1 b o r g I s a a c h s e n' s bewondering voor de Noorsche wagers, karretjes en
paarcljes, en gevoel ik dat ik nooit genoeg ken hebben van
dit reizen dat is een vroolijk ritje over een vlakken wag
omringd door rotsbergen . Langzamerhand klimmen we, de
bergen naderen, en de bruisende Laerdctlself (ri.vier) komt
ons tegernoet springen . De grond wordt schraler, en de
zuivere lucht is vol van de geuren der bergweiden, waarop
witte en roode en hazenklaver, campanula en scabioos hun
laten, maar starkers bloeitijd vieren tusschen rotsgruis en
niager gras . Want al meer en meer krijgt de rots de
alleenheerschappij . Wear er echter nog een weideke of
gerstakkertje is ontgonnen - ,,gangs gemaakt" zooals ze
in Overijsel teekenachtig zeggen - dear levert dit een
zeldzaam gezicht . Diet our den schralen oogst er van
geniaaid, maar our den enormen arbeid er aan besteed .
Elk akkertje toch bijna is omringd door 'n sours meer den
en meter hoogen en breeders muur van rotsklippen en
keien . Grootvader heeft de onderste, allergrootste en rim
reeds verweerende uit den akker naar den kant getorst,
vader de middeiste, al net meer zoo zware steenen er heen
gedragen en zoon de bovenste, al kleiner wordende keien
er op geworpen . Wie straks den akker erft, erft ook den
muur, die is een Gibea der gedachtenis aan zijn voorgeslacht .
En nooit kan hij dien akker verkoopen . Dat zou een
zonde zijn tegen zijn voorvaderen en tegen ziju nakome-
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in Lagerlof's feruzalem Ingmar Ingmarssen zijn
geliefde G e r t r u d verlaat our de vrouw to huwen die door
haar rijkdom hem in staat stelt de Ingmarshoeve, den
voorvaderlijken hof en 't kinderlijk erfdeel, ., to redden van
de vennootschap van opkoopers en Bloopers . Dit door
banden van pieteit aan zijn grond verbonden zijn is
niet de minste poezie van bet levee van den boer . Wij
stadsmenschen toch wonen vaak in huurhuizen, waar, den
dag v6dr wij er introkken, misschien nog de grootste
barbaar sliep. En zoo we al bet voorrecht hebben in onze
vaderstad ons geslacht een tijd to kunnen nagaan, dan
moeten we sours zien, dat bet huffs net die mooie tuinkamer, door grootvader nog gebouwd, op „peen stand
meer" wordt getaxeerd, zoodat het nu onbewoonbaar is
geworden en de tuinkamer voor teerpakhuis dienst doet .
Hoe vast en onaantastbaar voelt zich daarentegen de eigengeerfde boer! Pat van geslacht tot geslacht deze gaard
eigen huffs en hof was, maakt hem rijk, al is hij nog zoo
arm . Inderdaacl worden de gaarde al armer, naarmate de
weg klimt en de akkers al steeniger worden . Trots hue
poverheid echter houden ze, al is bet in miniatuur, iets
van de grandezza van een Noorsche boerderij . Van dichtbij
bezien, bier zeldzaam arm oedig. Een paar bij de hand liggende
rotsblokken wat netjes gelegd zijn bet fundament, wat
boomstammen en zeif gezaagde planken in elkaar gezet
vormen bet huffs, en dit is bedekt met berkenbast en zoden .
En zoo is bet dak meteen een weideke, dat bij de schaarschte
van gras bier vlijtig wordt gehooid, en met een rotsje
wordt bezwaard, opdat 't niet wegwaaie . Maar naast dit
staat een dergelijk huisje ; er in rechten hoek tegenaan weer
een en op diezelfde manier weer e&i, en zoo vormen woonhuis en korenschuur, veestal en bakhuis, houtschuur en
werkplaats een kring gebouwen our den open hof, die zoo
doet denken aan een middeneeuwsch klooster of ridderhof
in miniatuur. Neen, als de boer over zijn hof van houtschuur naar staT, en de boerin van bakhuis naar keuken
gaat, dan moeten zij zich, me dunkt, vrij voelen in deze
lingen .
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Naarmate we echter klimmen, worden de yaarde zeldamer, en dra is hat rots en nog sans rots . Ongetwijfeld
zijn we nu in hat land der reuzen, waarvan A s b j ® r n s e n
zoo mooi west to vertellen . Volgens B a e d e k e r en de
geologen is daar niets van aan . Zie die Strand terrassem
- om zoo to zien : een keienweg halverwege een steilen
berg - volgens hen zijn die ontstaan door de branding der
zee die vroeger hier den berg ondergroef en losbrokkelde ;
die Morainert zouden dan zwerfblokken zijn, door de gletsehers
indertijd van de bergen meegebracht, en die fattegrytar
holten door 'kolkende stroomversnellingen in vorige rivierbeddingen geboord . 1k geloof er niets van, al hebben ze
missehien op een examen gelijk, en hood dit met de sprookjes
voor gewoon reuzenwerk . Die Jattegrytar, wel die ziju
wat ze hasten : kookpotten der reuzen, wear ze hun zeehondjes en eland] es in stoofden ; die Morainen wel dat zijn
de rots] es, wear ze ease kegelden en die daar nu zoo zijn
blijven liggen, toen de vervelende menschjes hun spel
kwamen storen : en die Strandterrassen, wel dat waren hun
voetpaadjes . Ja, ik zoo hat eigenlijk heel natuurlijk vinden
als daar boven gindsehen berg opeens een reus zijn hoofd
opstak en hij, mij pietepeutertje ziende, z66 moest lachen,
dat door den stormwind van zjn lack ik, met Stjaerna en
al, hat dal wear invloog .
Als dit tot mijn verbazing echter niet gebeurt, krijg
ik langzamerhand oog voor wet aan daze versteende
reuzenwereld levee geeft - en dat is hat water. Zie,
hat is her alles en alleen rots .
Geen akkers lachen
van zon en zegen, geen wildzang schatert in 't kreupelhout, geen faun blaast zijn schalmei, been vredeleven waart
rond under stammen met hoogwuivende kruinen - hier
heerscht hat starre, grootsche zwijgen der rotsen . Maar
et water is hier hat levee . Hat babbelt, spreekt, lacht
en loeit ; hat loopt, vliegt, danst en rent ; hat schatert,
strmt, beukt en rameit, maakt zich wild en wit van woede,
en dan rustig en vredig, en is altijd levend, klaar en doorzichtig, hemelsch-rein . Hetzij hat als een lieve waterval
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(fos) van een zwarten rotsmuur afspringt, als n sprankel-

regen van diamanten en paarlen, en halverwege ziju val
gaat stoeien met den wind, een elf gelijk die haar witte
kleedje last wapperen in de zon ; hetzij het als een diepdoorzichtig bergmeer in hare klaarten de goudforellen last
spelen of de kleurige rotsen zich last spiegelen op haar
blauwend viak, een blinkered oog gelijk waarmede de aarde
opziet naar den hemel - altijd is het water hot levende
element in het zwijgende, Noorsche hoogland . Maar nooit
overweldigde de schoonheid van het levende water me z66,
als toen ik door de rotskloof bij Galdeine omhoog reed .
Wel had al luider en wilder ores de Laera bij het stijgen
tegemoet gebruist, maar nu moest zij door den geweldig en.
rotsgrendel der V'indlielle zich een weg breken. Welk een
werk! Mij dunkt ik zie haar, zooals ze na een kalm-krachtigen loop over de hoogvlakte, de zee zoekende, boven voor
dies rotsgrendel komt to staan, die haar den weg naar het
dal verspert . Want de rotsen zijn elkaar genaderd en
stapelen zich nu steil omhoog, en het paadje, waarop wij
omhoog klauteren, kronkelt zich met moeite Tangs de rotsblokken, sours onder rotsmassaas door, zoodat we elk oogenblik vreezen voor een ondoordringbaren rotsmuur to zullen
staan . In werkelijkheid staat nu daar boven de Laera voor
dien rotsgrendel. Ze kan er niet door, onmogelijk kan ze door
die zwijgende, doodsche steenmassa heenbreken . Maar hot
levee last zich niet door den dood opsluiten ; de Laer
moet or doorheen, goo zeker als ze leeft . floor ze razen
en bulderen daarboven, woedend over dien onverwachten
tegenstand . En dare . . . do bergen beven, werkelijk, ze is doorgebroken . Daar komt ze sang eraasd in donderende vaart,
witte wolken van water voor zich uitjagend . Naar beneden
schietend klopt ze zich tot blauw-wit schuim op do onbeweeglijke blokken, dare stapelt ze zich bruisend op tegen
een muur onverzettelijke rotsen, zoekt met gebrul een
uitweg terug, stoot echter op haar eigen razende vaart en

boort dare in bliksemsnelle kolkingen een gleuf, waardoor
ze in witte woede haar schuimende wateren perst, die dan
in razende vaart onder een donderend hoerah naar beneden
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we voort order de overschaduwende rotsdreigingen op het
smalle wegje boven den donderenden, wit-kokenden afgrond .
Als Stjaerna eens schichtig werd op dit wegje, slechts her
en daar door een opstaanden rotsklip afgesloten van den
kolkenden afgrond! Als Mo n s eens . . . . of als die bergen . .
Gelukkig, daar opent zich de rotskloof! Ret wordt lichter,
wijder, stiller en na een oogenblik staan we op een hoogvlakte, omringd door hooge bergen, stil voor een eenzaam,
van ouderdom zwart, houten kerkje .
.et is de Stctvekirke van Borgund, welliclit nog van voor
1150 . 1) 1k stapte af, terwiji lit on s doorrijdende, om aan het
eerste huffs de sleutel to gaan halen, in een oogenblik weg was .
Geheel alleen bleefik achter voor het oude, zwarthouten kerkje .
De morgeuzon omstraalde me mild van den hoogen hemel n
de grootsche bergen stegen met majesteit omhoog . Waarom
- dacht ik - hier een kerk gebouwcl? In ons laagland is
het kerkspitsje, boven de olmkruinen uitstekend, een schoon
symbool van het omhoogrijzen dat het gezonde hart wil
doer uit de moerassen van het Platte lever, maar hier P
Welk een povere omhoogstreving van dit houten gebouwtje
bij dat majesbueus omhoogrijzen dier reuzenberg en ! Hoe
klein dat kerkje! Hoe nietig ik en benauwend-verlaten! Hoe
zwegen ze die trotsche bergen! En of ik zong of stierf, zj
zwegen en ze zouden daar altijd staan en zwijgen . 0, een
uitweg uit deze grootsche verlatenheid, o een verbreken van dit
neerdrukkende zwijgen . . . . IDaar hoorde ik de Laera bruisen,
daar hoorde ik het lever . Maar een lever dat is strijden
sneer dan harmonie, strijden meer dan vreugde bedrijven ons lever . Want wat we willen, molten we niet ; waar we
om schreien, zullen we 't ooit bezitten P En ondertusschen
dwalen we op en neer tusschen een tevroeg en een telaat ;
we zijn blind, en moeten vooruit ; we weten onszelf een doode
1) Deze Stavelcirke van Borgund in 't Laerdal is wel to ondersoheiden
van die van Borgund bij Aalesund . De lactate, nit dezelfde eeuw, in
1869 gerestaureerd, en kort geleden voor vele onbehuisde slachtoffers van
den brand to Aalesund een tijdelijke verb]ijfplaats, is echter dezer dagen,
naar de couranten inelden, geheel door brand vernield .
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diaper we willen levee, wij, gevangen vogels, des to meer
dean we onze vleugels bloedig tegen de jzeren kooi met
de koperen grendels. En toch - we weten ook : hat levee
overwint den flood, hat kleinste zaadje splijt de rots en
hat zwakste levee float de ijzeren kooien en koperen grendels
in stukken springen . Breekt zich de Laera niet een baan
door den rotsgrendel der Virtc1he1lc P Wat is weerloozer flan
water en onbeweeglijker dan rots P En wat is natuurlijker
dan flit wonder, wiji hat water leeft? En wat is eenvoudiger, dan flat flit wonder een geweldigen strijd oproept P
Ons levee is toch starker dan flat van de Laera P Pus
opgaan, overwinnen, vreugde bedrijven P Moeilijk, ach onmogelijk eigenlijk voor den eerlijke . . . . en toch onvermijdelijk . En
in zijn hulpeloosheid schreeuwt dan de mensch out God .
Laat flat ,,schreeuwen" voor ons slap geslacht, flat van .
leven vaak niet meer dan den vorm, en van godsdienst
weinig meer dan een burgermansmoraaltje beheld, wat al
to bar, enghartig en onwetenschappelijk zijn, me dunkt de
nakomelingen flier Vikingen hebben die oude Psalmisten
wel verstaan als daze spraken van hue schreeuwen, j a hue
brullen tot Jaweh . De Vikingen . . . . ah, speelt me hier de
romantiek geen parten, die nergens zoo ingeburgerd is als
in 't Noorden P Is flat geen kale drukte me op dozen klaren
Augustusmorgen van 1903 to gaan opwinden voor de VikingenP
Neon, want nu zoo nuchter mogelijk : waaraan doet flat
zwarte, houten kerkje van Borgund dadelijk denken P Immers
onmiddellijk aan hat zwarte, houten Vikingschip, nog in
Christiania to zien in den tuin achter de Universiteit! Diezelfde sombere kleur of liever kleurloosheid, en dezelfde
nietige afmetingen . En daaruit dezelfde conclusie : wij net
onze electrische salonsteamers en gepantserde slagschepen
tag enover die Vikingen met hue grootendeels open bootee,
waarmede zij Europa gingen veroveren - wij met onze
gerestaureerde kathedralen en onze verwarmde catechisatielokalen met vensters van kathedraalglas tegenover flit
donkere kerkje, j a we doers grooter : zijn we 't ook P We
hebben 't ons gemakkelijker gemaakt ; ook mooier. . . . P
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gezegd had dat ik mezelf wel den wag zou wijzen, ging ze
vriendelijk been . Terwj1 ik bet kerkje opensloot, bleak bet
er nog donkerder to zijn dan ik vermoed had . In die dagen
had men bier nog geen venstergias, en bij den dieust zullen
de kaarsen van bet altaar wel 't eenige licht zijn geweest .
1k moest dus de deuren openlaten om jets to zien van de
primitieve zuiltjes en bet eenschepige koortje met halfronde apsis . Opeens bekroop me de lust om een indruk to
hebben van zoo'n middeleeuwschen misdienst bij kaarslicht .
1k sloot gauw, als was ik bang dat me iemand op 't brandgevaar opmerkzaam zou maken, de deuren en stale, midden
in de kerk staande, wet lucifers aan en hield die boven
mijn hoofd . En bij bet weifelende licht en de zwarte schaduwen was 't me, als was ik omringd door oude stoere
gestalteri, die geknield opzagen naar den witten priester bij
bet altaar, die aanhief : de profundis . Mijn lucifers gingen
nit, en in den donkey doorleefde ik nog sans een dergelijk
oogenblik to Rome in de San Agnese-Catacomben : na een
ondergrondsche wandeling in den weaken schijn van bevend
kaarslicht langs graven en over graven eindelijk de kerk :
een spelonk, voor niet meer dan dertig menschen, met ook
to eenvoudig heilig gereedschap ; dat een kerk voor de
eerste Christenen, bun opperzaal voor do hoogtijden des
levees ? En toch zuiverder dan in den schitterenden San
Pietro vernam ik dear bet de profundis, do klacht die opstijgende wordt een lofzang tot Hem, van Wien de psalm
zingt : Hij is ons een Toevlucht en Starlets ; daarom zullen
wij niet vreezen . . . al warden de berg en verzet in bet hart
der zeeen . . . . Hij is ons een bog Vertrek .
En naar buiten tredende scheen 't me niet vreemd
meer dat bier to midden van daze zwijgende bergen een
kerkje was gebouwd . Wel trof me nu ook uitwendig hot
mug nationals van den bouw . Want de daken - en van
buiten is hot bijna enkel dale - loopen kunstig in en
over elkaar en hebben die eigenaardige drakenkop-versieringen die men aan de stevens der Vikingschepen terugvindt . Hot onderste dak der kirke rust op een nj lags
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gaanderij om het gansehe kerkje vormen, eeri schuilpiaats
bij onguur wader . De in verhouding hooge portalen zijn
rijk versierd met houtsnijwerk van phantastisehe cirakengestalten, figures en slip gars, sours ook met runes als daze :
Thor'ir raist runar thissar than Olau misso : T h o r i r sehreef
daze runen op de Olafsmis . Op eenigen afstand een klokkentoren, of klokkenstoel ('topel}, ook, hoewel van lateren
datum, zwart van ouderdom, met hat eigenaardige afdakje
dat aan onze oud-Friesehe kerktorens herinnert .
Maar Binds staat Mon s reeds op me to wachten ; en
dus draaf ik naar mijn kjaerre, die flu vroolijk verder gaat
ratelen . Even voorbij 't nieuwe kerkje van Borgund - een
bespottelijke naaperj van hat oude - wees l o n s me een
Engelschman, natuurlijk een hengelende . }Iij keek er zeif
van op, want hij had me juist verteld dat daze hengelaars
al noordelljker, naar onafgevischte wateren boven Throndhjem
Wares getrokken . Dthir zat nog zaim! Daar had den
vorigen zomer zoo's uit Zuid-Afrika teruggestuurd generaal
een rivier gepacht voor 3000 kronen, en in drie weken
aan groote zalmen, die hij tar Engelsche markt zond, zijn
Water vrj gevischt . Onze Engelschman had echter niets
gevangen . Een oogenblik later echter kwam een boertje
met een in wilgenlot verpakte zaim in de hand ors vragen
of we hem dies ,,lax" - ik geloof naar Nystuen - wilden
meenemen . Mo n s en ik keken elkaar ears aan, en j a : we
hadden beiden schik in bet vrachtje ; er was bier dus wel
zalm, maar 't boertje bleak den Engelschman to slim af,
zei bet knipoogje dat we elkaar gaven .
Maar nog meer dan bet geval amuseerde mij bet prates. n7.et
Mo us. Want hij geloofde in mijn Noorsch . Terwiji toch ieder
ander miju Noorsch had beantwoord met Engelsch, hoogstens
met Duitsch, geloofde hij er in, en deed tenminste of hij me
begreep. Ja, hij had er in plezier mij to onderrichten dat de
shorn asp, de lijsterbes tugs, de gerst byg heette . En toen
ik hem vertelde dat bij ors de Overijselsche boeren den
shorn: zoo aardig ,,Kloaterpeppel" noemen, lachte hij dat
die bier ook bij de boeren wel klirrepappel heette . Waarop
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1k verder verteide, dat zij bij ons ook mangs zeiden voor
,,veelmaien", precies als bier : ,,mange Tak : veel dank". En
hoe gui was hij met zijn : mange Tak! Niet aileen bracht
hij bet met den hoed in de hand na elks versnapering op
iedere pieisterpiaats, maar ook teikens als 1k zijn voorbeeld
was gevolgd, en bij een storks wegstijging naast de kjaerre
was gaan loopen, kreeg 1k daarvoor eon mange Tak, omdat
ik bet Stjaerna gemakkeiijk had gemaakt . Toch was M o n s
geen babbolaar ; neon, hij kon zwijgen als eon aristocraat
en een boor . Bogon hij, achter me gezeten, weer eon praatje,
den behoefde 1k slechts niet to antwoorden en dadelijk
zweeg hij. En er was reden tot zwijgen . Al stijgende,
de near beneden bruisende Laera tegemoet, bereikten we
langzamerhand een dier vlakten die men in Noorwegen
op en tusschen do bergen vindt, bet Fillefjeld . Do verre
sneeuwbergen van Jotunheim (Reuzenhuis) schitterden op
tegen den blauwen hemel en de midzomerzon straaldo over
eenzame vlakten, stills wateren, brokkelige rotsen en eon
enkele saeterhut op eon armelijke weide . Hoe in zichzelf
gekeerd was doze natuur, ziclizeIf genoegzaam in . hear
hoogen trots . Geen kleurenweelden van bosch en beemd,
goon vogelengefluit over lachonde akkers, maar eon vo1klinkende stilts, eerst recht vernomen als hot klokje van
een koe op den saeter even kionk, als eon echo van verre .
vat zou men bier spreken P Zwijgen was bier hot bewijs
dat men doze ernstige, weemoedig-schoone natuur zag en
verstond . En zoo zwegen we maar, terwiji do onvermoeibare
Stjaerna nu eon steilte opkroop, den met zoo'n razende vaart
near beneden vloog dat 1k or duizelig van word en me
moest vasthouden, en aldoor zoo onverdroten voortdraafde
dat 1k er hunger van kreeg. Maar toen ze to Maristuen,
wear we zouden middagmalen, word uitgespannen, na van
zes tot twee uur 56 kilometer to hebben afgedraafd en go-4
kiommen, was ze nog oven frisch ais, j a als Stjaerna zeive .
Maristuen - evenais 't volgende station Nystuen, eon dier
Fjetdstue waarvan do eerste in 1120 door koning E y s t oi n
word aangelegd, om reizigers op to nemen en in den winter
do wegen open to houden - was reeds in 1300 een goes-
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, lag hat roode hotel in groene weiden en sapland-zomer,
pige boschjes lachend tusschen de diep-blauwe wateren en
de hoog-schitterende sneeuwbergen, maar hoe bar zou
her 's winters zijn, daar nu de sneeuw nog zoo vlak bij
lag op de bergen en in de schaduw de wind zoo ijzig sneed .
1k klouterde een berg vlak bij 't hotel op en halfweegs
las ik de groote letters in een rotsblok gehouwen : Denne
(daze) Wei (wag) er anlagt of C. .. Hammer 1790 . Hoe, daze
steile helling dus blijkbaar de oude wag, nog in 1790
gebouwd als een kunststuk, waarop de maker zich kon
beroernen! Wat hebben wij 't dan mooier en gemakkelij k er !
Voor de oude Fjeldstue verrees 't groote, roode hotel met
belvedere, en hat dynamist heeft er wel voor gezorgd dat de
nieuwe wag heel wet vlakker was dan hat kunststuk van
1790 . En toen ik met de vale loge's in de kleurig-houten
eetzaal, bediend door meisjes in museumachtig nationaal
kostuum, zeker copieuser tafelde dan men indertijd in de
Fjeldstue deed, zel ik nog sans : wet hebben wij hat toch
mooier en gemakkelijker! Maar ook : platter en vlakker.
Rotsen slaan we plat, en we willen een half fleschje bier
drinken op een belvedere, die brutaalweg de eeuwige sneeuwbergen staat aan to gapen . We kunnen en durven immers
alles - wet zouden we dan schuchter doers tegenover die
stills majesteiten, wet spreken van heiligschennis tegenover
een ernstige natuur P En door de herinnering aan onze alles
platmakende hoogheid ward ik al onrustig, en begon to
luisteren of daar nog gears train foot en gears tram voor
.hat hotel stilhield P En al stoorde niets de bergstilte, ik
ward toch eerst wear rustig toen ik in de kjaerre zat en
luisterend near Stjaerna's hoefgeklep : rikketik, rikketik met
zoo'n duizelingwekkende vaart den berg begon of to vliegen,
dat ik tegen mezelf zat to knikken op 't gedans van de
kjaerre, om dan den volgenden steilen berg gemoedelijk op
to kruipen mast Sjaerna en M on s, met de leidsels om den
arm, de zweep als een geweer op schouder, de rooden zakdoek fiadderend nit de zijzak van 't buffs je en 't mss in de
schede op zijde - dat mss, zjn Tollekniv wear hij zoo trotsch
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dat hat besiag van nys®lv (nieuwzilver) was . Ondertussehen
heb ik de Laera voor het iaatst zien schuimen en bruiser,
want flu zijn we op 't hoogste punt van den wag door de
Vaiders, op de waterscheiding tusschen oosteiijk en westelijk
Noorwegen . flier ioopt de wag dwars door ears Scteter. Om
ors het speelsch klokjesgebengei van het vee dat tussohen
de rotsen door van 't grootbioeiend rnaar armelijk gras en
van de dwergstruiken graast, en voor ors de breede, houten
hut, waarin de &cieterjente den geheelen zomer boter en
kaas maakt . Zie, een van die kleine, magere koetjes staat
met haar sane poot in de voile sneeuw, terwiji ze een pear
aan de sneeuw staande klavertjes wegsnapt, en char is de
Saeterjsate ook voor de deur der hut! Langzaam nu Stjaerna,
dat ik kan zien of ze gelijkt op Synnove Solbctkken! Maar
naiiwelijks kan ik zien dat ze mijn vroolijken groet rustig,
niet zonder zelfgevoei, beantwoordt, zoo viug viiegt de sneldraveude Stjaerna nu naar beneden . Schijnbaar in voile vaart
tegen rotsen aan, die op 't laatste oogenblik zich openen,
of waardoor hat dynamiet een wag baande, order overhangende rotsen boven een razende, schuimende Fos. Talkers
ook andere, maar altijd ernstige uitzichten over rots en
water, saeter en gaarde . En genietend van deze stifle natuur,
waarin het regeimatig hoefgeklepper van de clappere hippetip
Stjaerna hat eenige geluid is, voel ik me
n worden met
dit zwijgende land en tehuis geraken bij deze nobele, gemoedelijke menschen .
Want gemoedelijk dat ze zijn, tot in hat onzegbare
toe . Wie toch verwacht de pleats, wear de keizer to voet
gaat, bestrooid to vinden met frisch groan van den jun.iperuswie ook die berekend to vinden op meer den
n
peisoon ; wie ook dear vergast to worden op 't gezicht van
de winterpeizen, wel niet zoo statieus als de onze, maar
z66 gemoedelijk opgemaakt met een rend zwart Taken en
kleurige woilen knoopen, dat ze 'ii mensch midden in den zomer
naar den winter doers verlangen P Wie ook, die 's ochtends
vroeg wil afrijden, kan vermoeden, dat als hij 's avonds
user sact god! (als 't u belieft) heeft geantwoord op de vraag :
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half uur v®®r zijn afrit een aardig meisje op zijn kamer
komt, die gesmeerde boterhammetjes klaarzet en de koffie
vast inschenkt voor den zoeten j ongen P Maar dan had ik
de dear niet afgesloten P Nee' a, dat had Mo us me wel afgeleerd! Want toen Stjaerna haar eerste nachtkwartier betrok, en ik reisboeken, parapluie en dergelijke dingen, die
een ander mensch ook wel eens noodig kon hebben, mee
near binnen had willen semen, had M o n s me zoo gemoedelijk uitgelachen om mijn bezorgd gesleep, dat ik alles stil
had laten liggen, begrijpende dat ik me in zoo's houten
hotelletje in 't binnenland tehuis behoorde to gevoelen .
Frisch, als was ze zes weken in de wei geweest, kwam
Stjaerna me 's morgens weer hales . Ze guncle me gees tijd
om goeci to gaan zitten, of dear ging het weer : kieppe-kiep,
tikke-tik, plakke-plak met haar snellen hoefslag over den
gladden weg, vroolijk als een veulentje . Stjaerna loopt niet,
Stjaerna danst : de kortgeknipte manes, de tiles tusschen de
opstaande ooren, het ronde, zwarte lijf, alles danst aan haar,
terwiji haar oubekiopte oogen alles opnemon . Onverwachts
houdt ze met eon schok midclen in de vaart stil, om aan
een waterbak aan den weg, waardoor een bergbeekje stroomt,
wet to drunken, en even onverwachts is ze weer in vollen
draf. En dat puur voor haar plezier, alsof ze wilde zoggen :
,,och, de menschen zijn er om to tobben en to zwoegen,
maar ik, Stjaerna, om to huppelen en to dansen, eens prettigjes to schrikken en op zij to springen, en dan to draven
en to rennen voor de Stolkjaerre ."
Onderwiji hebben we het urenlange bergmeer Vangmj®sen bereikt . Hoe wijd en geweldig grootsch is hot her!
De verre, glinstorende sneeuwtoppen van Jotunheim staan,
felflikkerend omhooggesteigerd, schorp tegen den blauwen
hemel ; beneden ons ligt hot zwart-blauwe bergmeer, donkey,
diep en geheimzinnig, en tusschen do heldere hemelhoogte
en do donkere basis eon heele scale van kleuren . Potloodzwarto, yacht nit hot water rijzonde rotsen grimmon nit
do schaduw do zonnigo, violotte en groene bergen van don
overkant aan, tegen wior voet eon enkele lichtkleurige

- 345 gaard met zjn bruin-roode bijgebouwen leunt . Van de grijze
rotsen, brokkelig als tot puin gesehoten reuzenburchten,
zweven en huppelen kleine Fossen riaar beneden en als de
zon fonkelt, en parelen sprankelt op hun witte schuim, glijdt
er een glimlach over de rimpelige rotsgezichten . Morgenwolken glij den. luchtig en hoog wag over verre smeltendblauwe bergen ; beneden op de groene weiden aan hot water
heeft eeu roode gaard 't zich gezellig gemaakt, of schittert
een wit kerkje, klein en prettig, als een zachte melodie in
een breedgedragen hymne .
Maar dear steekt de wind op en met zijn geduw in
den rug vliegen we de helling op, hooger en hooger, viak
boven hot flu bruisende bergmeer . En dan de he]ling af,
aangejaagd door den vlieg wind en meegedragen door do
gevleugelde Stjaerna, flu onder roode rotsen door, die zoo
stork overhellen dat riot alleen men zich onwillekeurig
bukt, maar ook de weg zeif soms voortloopt onder 'n op
palen rustend afdak, dat den reiziger moot vrijwaren van
neerrollende rots] es - en dat, terwiji to odrecht onder on s
do witgekopte golven wild bruisen en klotsen ; waarlijk,
hot was mij precies griezelig genoeg . Maar voor Stj earns
en Mo ii s nog riot . Want hot is alsof ze elkaar aanhitsen,
om den als slotgrapje bij een wegkromming oo'n scherpen
draai to nemen, dat ik me moot vastklemmen om riot
tegen de rotsen of to water geslingerd to worden, en hot
gene wiel van de kjaerre zich reeds optilt . . . . maar Mo n s
komt kaim met zijn voile zwaarte op dien karat van. 't karretje
leunen en lacht even : meget pent! (alleraardigst) .
Toen ik good en wel bekomen was van den schrik,
bemerkte ik dat we, wel met tusschenpoozen, maar toch
voortdurend daalden ; de eenzaamheid lag achter ors en
we naderden de beschaving . De gaarde warden grooter,
de akkers vruchtbaarder en do kerken talrijker . Wel bleef
hot landschap nog grootsch, vooral doordat de verre sneeuwbergen door hun fel geblikker ook do stillere toners ophaalden .
en beheerschten, maar do symphonie was rustiger, spande
do ziel niet zoo tot ernst en zwijgen, kreeg iets van een
pastorale, waarbij eon praatje wel past. En zoo vroeg ik
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wimpers nu niets had van 't verweerde gelaat van een
koetsier door de Valders, of hij altijd skydsgut was geweest .
- Neen, natuurlijk niet, 'hij was immers Skraedder!
- Een Skraeclder, M o n s, een eerzame kleermaker?
- Zeker ; maar 's zomers was er geen werk voor de
Skraeclclere en dan moest hij toch wet verdienen .
- Ja, voor vrouw en kinderen, dat begreep ik .
* Neen, gelukkig nog niet, for gctmle Foraeldre!
- Voor zijn moeder en wader ! Dus die leefden nog!
En then zwegen we, en ik vond dat M o n s een mooi
leven had : 's winters bij moeder thuis en 's zomers als een
heer door de 1lalders rijden .
Maar nu was de beurt aan M o n s om mij uit to hooren,
en zijn open staalblauwe oogen zeiden me, dat ik toch vooral
de waarheid zou zeggen, then hij me vroeg :
- Of we in Holland niet heel groote paarden hadden,
veel grooter dan StjaernaP
- Ja, dear kon hij van op aan : dat was zoo.
- Nu, hij had gehoord dat heel Holland &n weide
was en dat de paarden er zoo groot en sterk waren dat ze
wed twee duizend kilo konden trekken!
- Wel vier duizend! waagde ik voor de eer van Holland .
- Nu, hij kon dat wed aannemen, 't was anders verbazend
vierduizend kilo! Ads ik dan maar toegaf dat ze niet zoo
hard liepen als Stjaerna - en 't gebaar, waarmede hij near
hear wees, was als een zegenende lief kozing .
En then ik hear vroolijke dapperheid geprezen had,
begon hij me als belooning weer to onderrichten en het
versehil aan to wijzen tussehen furze en gran (grove en fijne
den) .
Want we waren nu midden in donkere bossehen gekomen .
En de geurige dennenlucht, de Waldeinsamkeit en het
Waldesrausehen deden me opeens denken aan Asbj o rns en's
sprookjes, en vooral aan dat wet 0 . Hon i g h ook bij ors
bekend heeft gemaakt van de twee jongens en de drie woudreuzen .
Die jongens verdwalen op een bedeltocht voor hun ouders
's avonds in het bosch . Maar nauwelijks hebben ze zich van
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en snuffelen, en al spoedig een stem : ,,ik ruik Ohristenbloed ."
En meteen dreunde de grond als door een aardbeving . Nu
moisten ze, dat er woudreuzen naderden. Ze vluehtten achter
een dikken den en daar zien ze de boschreuzen aankomen .
Zoo groot en plomp waren ze, dat bun hoofden tot de
toppen der boomen reikten . Drie waren er, en met bun drieen
hadden ze maar en oog, dat ze our beurten gebruikten .
Midden in 't voorhoofd hadden ze een gat, daar legden ze
bet oog dan in en richtten bet met de hand . Die bet oog
droeg, ging altijd vooruit ; de anderen volgden en hielden
zich aan den eersten vast . Maar de oudste jongen loopt
achter hen aan en hakt met zijn kaprnes den achtersten
reus de hielpezen door, zoodat deze een verschrikkelijken
schreeuw gaf, waar de boomen van schudden. De reus viel
achterover en de grond dreunde en daverde als bij een
aardbeving. IEIij schreeuwde zoo hard dat de voorste reus
er van schrikte en vergat zijn oog vast to houden . Ret
viel op den grond en de j ongste jongen snapte bet dadelijk
weg. 't was grooter dan twee schotels to zamen en gaf
zooveel licht, dat bet den jongen klaarlichte dag scheen,
1oen hij er doorkeek . Nu moesten de boschreuzen wel zoete
brood] es bakken, want bulderen help niets, nu ze niet
konden zien . Maar de jongens gaven 't oog eerst terug,
toen de vrouw der reuzen hen twee stalen bogen en twee
emmers good en zilver had toegeworpen . De jongens keerden
vol vreugde naar hunne ouders terug, die nu geen armoede
meer to lijden hadden, maar de reuzen gingen met bun
vrouw naar 't gebergte en nooit meer heeft men daar
gehoord van reuzen, die rondsnuffelen naar christenbloed.
En ik, kijkend naar die mossige rotsen, sours werkelijk
op reuzen gelijkend, uit wier top en aan wier voet de
dennen, sours ook weer echte ,,woudreuzen", in de hoogte
schoten, verbaasde me opnieuw hoe echt en breed de
dichtende volksgeest in die sprookjes teekent . Hoe zuiver
is bier toch uitgebeeld die schuchtere vreeze voor bet
erwoud, die mensch en flier ,,skovtayen" (door bet wood
gepakt) maakt, zoodat ze 't wood werkelijk als een wezen
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reminisces zen door aan den tijd toes bet heidendom moest
wijken vOor bet Christendom, en hoe typisch dat Binds die
dagen de reuzen moesten uitwijken naar de bergen!
Maar wat? Ben ik ook skovtctgen? 1k zit daar met groote
oogen en uitgestrekten arm en breng er eindelijk uit : ,,zie
dan toch Mons!"
Maar M o n s knikt sleehts even, daar 't nog al duidelijk is, dat ze daar de .Jernbane aan 't leggen zij n . Zoo wear,
daar is de spoorweg! Door bet zomerhout is een kloof gekapt, een gapende wonde in bet levende bout . De nog
gisteren frisch-bebladerde takken liggen to verdorren, eon
scherpen doodsgeur van zich gevend . Door bet dal ligt een
dijk van rotsblokken, met dynamist uit de bergen gehaald .
Overal grondwerkers, en opzichters met lange meetlatten
in de hand .
Neen, dat hadden ze flu niet moeten does ! Dat was
een beleediging voor Stjaerna ; een moedwillig wagjagen van
de eenzaamheid ; 't was echt een misdaad . Wel voelde ik
bet onnoozele van mijn verzuchting, maar bet deed me toch
goed ook Mo n s achter me to hooren brommen dat ze daar
toch onbehoorlijk gauw opsehoten naar Fagrenaes!
- Wanneer, naar hij dacht, de train dan zou loopen i
- Naeste Sommer!
- Aanstaanden zomer al! Dus - zoo troostte zich
mijn trots nog al egoIstisch - ik was dan een der laatsten
geweest die de Valders nog bijna geheel per kjaerre had
afgedraafd, en dit niet als een grapje, maar als 't eenig
mogelijke, natuurlijke en onvermijdelijke . Zeker, de Valders
lisp wel niet wag, maar den volgenden zomer brengt de train
reeds van Christiania missehien tot Fagrenaes, dus tot
midden in de Valders . Dan komen de ,,Erholungsbedurftigen" en de dames met mooie nationals pakjes en de heeren
met Moots kuiten en bergstokken, en dan gaan ze misschien
ook in een kjaerre toeren, terwjl de train hen voorbij snort .
Maar dan is bet onvermijdelijke, bet kenmerk van bet echte
er at' ; dan is bet ,,Spielerei" geworden, als zou men bj
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ons nog eens met de trekschuit meegaan van Amsterdam
near Haarlem .
Ondertussehen hour ik Mo n s aehter me ook al mopperen, dat hat tegenwoordig door de Valders niets meer
gedaan was, dat er al bijna geen kariolen nieer gezien warden .,
on de reizigers de kjaerre ook reeds gingen verachten voor
de tweespannige wagens van de Reiseseiskab, en dat dus voor
zijn part de treinen en de electrisehe trams konden komen .
En - voegde hij er aan toe - straks gingen we in zoo'n
sanatorium overnachten, en nu moest ik toch maar alles
uit de kjaerre meenemen, want j e kondt nooit weten
- Zeker, dat begreep ik best : als men zoo in de sfeer
van treinen en sanatoria was gekomen moest men oppassen . . . .
Our tenminste in wet beter stemming to komen, gingen
we uitrekenen wet Stjaerna kon verdienen voor de gamle
Foraeldre. Ze had wel veal gekost : 300 kronen, maar met
40 50 kronen per tocht door de Valders - ongerekend
mogelijke retourreizigers die hij niorgen in Dokka zou
Krijgen - had ze zich gauw vrijgedraafd, en . den. had hij
wet voor den winter .
Maar ook dit praatje was gauw op, en ik merkte dat
mij tenminste de reisdaemon voor 't oogenblik verlaten had .
Voor mij was de tocht door de Valders voorbij . Voor Stjaerna
echter nog lange niet, en zij had er niets op tegen nog heel
wet uren voor de kjaerre to draven . Zie, hoe dapper ze
wear begint aan dezen steilen klim, als had ze Mo n s' en
mijn beleefdheid, er of to springen, niet noodig, wet we
toch maar doen . Het was een lange, lange klim . Sours stak
M o n s ziju hand in de spaken der wielen, en zijn voet onder
hat wiel zeif, our Stjaerna eens wet to laten uitblazen . Ondertusschen kiom ik aldoor, heel alleen . Op hat hoogste punt,
eer de wag draaide, keek ik our : dear lag de Valders . Op
den voorgrond deden de heerachtige, rijke gaarde hat heel
deftig op de goede akkers ; verderop spiegelden blauwe
heuvels in de rivieren die zoet gleden door fluweel-groene
dalen ; nog verderop rezen de donkey-purperen rotsen, met
gram begroeid, uit de witgekopte, donkerblauwe wateren, en
hoog boven dit alles nit stonden de verre sneeuwbergen
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allerheerl4jkste, waar ook de eenzaamheid en de reuzeu
woonden . 0, dat dit flu al weer voorbij was, voorbij, en
ik had dit schoons nog niet half gezien, niet half gehoord
en genoten . . . . !
- Mange Tak, zei M o n s, die me had ingehaald, den
hoed afnemende, omdat ik zoo vriendelijk was geweest voor
Stjaerna .
- Mange Tak, herhaalde ik onwillekeurig, then ik weer
insteeg . Eerst then ik het gezegd had, vroeg ik of dit geen
dwaas woord was geweest . Maar neen ; ik had zooeven afscheid genomen van de Valders, die ik met M o n s en Stjaerna
zoo heerlijk had doorgereisd, en bij mjn afscheid was ik zoo
gewoon-menschelijk begonnen to kiagen, totdat M o n s me
dat afgenornen en daarvoor 't veel mooiere en zeldzamere
danken me in de plaats gegeven had . Teen, 't was geen
dwaas woord geweest en dus zei ik het zachtjes nog eens
- en me dunkt, 't was niet alleen tot de Valders, tot Mon
en Stjaerna dat ik nu zeide : Mange Tak.
(Wordt vervolgd).

etgev n g door het u itvoe rend gezag
DOOR
Jhr . Mr . H . SMISSAERT .

diet van zeer onlangs eerst dagteekent ten onzent het
gebruik, dat de wetgever zeer belangrijke aangelegenheden
van wetgevenden aard tar regaling overdraagt en overlaat
aan het uitvoerend gezag, door to bepalen dat die ,,nadere
regaling" zal gesehieden bid algemeenen maatregel van
bestuur . Om de to kiezen voorbeelden slechts to beperken
tot de arbeidswetgeving in engeren zin kan er op worden
gewezen dat reeds de Arbeidswet (van 1889) niet antlers
deed dan algemeene bepalingen vaststellen, dock de gewichtige vraag, welke arbeid van vrouwen of j eugdige personen
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zou zijn verboden (art .
4), tar beslissing aan een bestuursmaatregel opdroeg . En
de Veiligheidswet (van '95) liet wederom aan bestuursmaatregelen over nit to waken welke eischen, hetzij in het algemeen ten opzichte van alle bedrijven, hetzij in het bijzonder
ten opzichte van sommige, zouden worden gesteld ten aanzien van luchtruimte, luchtverversching, verlichtiug, voorkoming van brand en van ongevallen bij brand, kleedkamers,
schaftiokalen, privaten enz . ; terwiji langs denzelfden wag
zou worden vastgesteld wat moest aangewend worden tot
bevordering van zindelijkheid, van eene draaglijke temperatuur, tot voorkoming van ongevallen door werktuigen enz . ;
welke laatste bestuursmaatregel tevens de bevoegdheid van
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reopens den tijd gedurende welke zekere personen in zekere
ruimten zouden mogen vertoeven enz . - Zoo bevatten twee
van de drie artikelen, welke in de Veiligheidswet de paragraaf
( 3) reopens de ,,maatregelen tot beveiliging" samenstellen,
in substantie niet anders den een verwijzing near bestuursmaatregelen, den een delegatie van de eigenlijke regaling
op dit stuk aan hat uitvoerend gezag 1) . Bedenkt men
daarbij dat de Veiligheidswet overigens slechts inhoudt als
§ 1 een inleidende bepaling, verkiarende wet fabrieken en
2 bepalingen
werkplaatsen in den zin dezer wet zijn, als
nopens hat oprichten van fabrieken enz ., als t 4 regelen
omtrent hat toezicht, als § 5 do regeling van . hat hooger
beroep en als § § 6 en 7 straf-, overgangs- en slotbepalingen,
- den ziet men in welke mate voor de kennis van hetgeen
omtrent ,,beveiliging bij hat verblijven in fabrieken en
werkplaatsen" 2 ) is gedecreteerd, vooral do bestuursmaatregelen van geheel overwegendd belang zijn . Do Veiligheidswet zelve - zoo ken men zeggen - ken gob eel ongewijzigd
blijven en toch in de diepte en in de breedte aanmerkelijk
worden uitgebreid : noodig is daartoe niet anders, niet moer
den een uitbreiding in de breedte en in de diepte van do
bepalingen van het bedoelde Koninklijk Besluit .
Tot een dergelijk stelsel van wetgeving, tot eene zoodanige
delegatie is men en in '89 en in '95 gekomen, omdat men
1° niet toen reeds aanstonds in do wet zelve de uitvoerige
regaling wilt neer to leg gen en 2° niet in de wet zelve
bepalingen wilcie opnemen, die later, wanneer men over
meer ervaring beschikte, allicht gewijzigd zouden moeten
worden, terwiji natuurlijk die wijziging gemakkelijker to
bewerkstelligen was, wanneer daartoe niet de wet, dock
slechts een Koninklijk Besluit behoefde to worden omgewerkt .
Op beide motieven komen wij reader terug . Doch vooraf
zouden wij er do aandacht op willen vestigen, dat dit
stelsel : hat trekken van do hoofdlijnen in do wet, hat over1) Hat derde artie1 (art. 8) dezer § bevat de verplichting de
werkgevers tot hat ophangen van een reglement op last van den inspeoteur .
2) Woorden ontleend aan de considerans der wet .
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- ook na de beide genoemde wetter veelvuldig is toegepast .
met is - oral sleehts dit voorbeeld to noemen - overbekend
hoezeer de Ongevallenwet 1901 slag op slag allerlei uiterst
belangrijke onderdeelen der in die wet behandelde materie
niet zelve regelt, maar telkens daarvoor uaar ecu bestuursrnaatregel verwijst : daalt deze wet al op sonimige punter
in details af, ij wijdt b .v . niet meer dan zeven artikelen
(art . 52-58) aan de zeer gewiclitige quaestie van het zeifdrag en of overdragen van risico, our in het achtste artikel
(59) to verkiaren dat bij algemeenen maatregel van bestuur
bepaald warden vijf punter, welke in die zeven artikelen
sleehts even zijn aangeduid, terwijl dan als 6 punt voor
ecu bestuursmaatregel gereserveer.d wordt ,,al hetgeen vender
noodig is voor de uitvoering van de artikelen 52 tot en
met 58" . En aan het slot der Ongevallenwet wordt als 't
ware een soort razzia gehouden van alles, in welks regeling
flog niet voorzien moclit zijn, door deze typisehe bepaling
van art . 114 : ,,Retgeen behalve het in de artikelen 7, 10,
15, 19, 31, 42, 52, 59, 61, 64, 72, 82, 86, 92 en 104 bepaalde
nog ten voorbereiding van het in werking treden dezer wet
en tot hare uitvoering noodig is, wordt bij algemeeiien maatregel van bestuur geregeld"
0-enoeg reeds oral to
doen zien dat ook in latere sociale wetter de verwij zing
naar ecu bestuursmaatregel telkens wordt to bast genomen,
ais een norrnaai middel our de nadere regeling van allerlei
punten buiten het kader der wet zelve to stellen.
Ret spreekt van zelf dat door toepassing van dit ddegatie-stelsel (our het verwjzings-systeem nii zoo maar to
noemen) een ontwerp van wet ecu niet dan (vaak zeer)
onvolledig beeld geeft van de regeling geiijk die ten slotte
zal blijken to zijn ; - van zelf ook dat de direct-belanghebbenden daardoor worden blootgesteld aau allerlei sang enam .e
of onaangename verrassingen, niet alleen doordat de eerst
onbekende bestuursmaatregel bij de of kondiging mee- of
tegenvalt, maar ook omdat sours, geheel onverwaehts, zoodanige bestuursmaatregel gewijzigd wordt . Dit laatste, die
gebeurlijkheid van plotselinge ingrijpende wijzigingeu, is
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een voortdurende onzekerheid ten aanzien van wat wel en
wat niet in een bedrijf straks veroorloofd zal zijn en ten
aanzien der voorwaarden, waaronder hat een of ander zal
zijn toegelaten .
Een stark sprekend voorbeeld daarvan levert de geschiedenis der bepalingen nopens arbeid van vrouwen en
j eugdige personen in steenfabrieken . Art . 4 der Arbeidswet bepaalt : ,,bij algemeenen maatregel van bestuur wordt
door Ons hetzij onvoorwaardelijk, hetzij voorwaardeljk verboden een persoon beneden 16 j aren en in fabrieken en
werkplaatsen een vrouw bepaalde sooner van arbeid to
doers verrichten . . . ." Het K. B, van 21 Januari 1897 tot
vaststelling van den bovenbedoelden bestunrsmaatregel nu
bevatte ten aanzien van steenfabrieken geen andere bepaling dan de algemeene, welke verbood een persoon beneden
16 jaar arbeid to doers verrichten bestaande in hat trekken,
duwen of dragen van een last, welke kennelijk de krachten
van dien persoon to boven gaat . Maar order dagteekening
van 16 Maart 1903 verscheen tar vervanging van den vroegeren een nieuwe bestuursmaatregel, welke verbood jeugdige
personen of vrouwen in een steenfabriek arbeid to doers .
verrichten bestaande in 1° hat verplaatsen van beladen
wagers (kruiwagens daaronder begrepen) ; 2° hat ,,neerslaan"
(steenen uit de vormen leggen) ; 3° hat ,,opschieten" van
steenen ; 4° hat nemen van gebakken steenen uit de ovens . Men herinnert zich dat daze even onverwachte als ingrij panda
wijziging, van overwegend belang en voor de hierdoor plotseling ,,beschermde" personen, en voor hat bedrijf, zoo iets
als een storm in den laude heeft verwekt : een interpellatie
in de Tweede Kamer, couranten- en tijdschrift-artikelen,
protester van belanghebbenden (ook van de arbeidsters, die
bezwaar maakten dat haar voortaan daze loongevende arbeid
kortweg verboden zou zijn 1) . Gevolg P Dat in Mei 1903 bij
K . B . de werking van hat verbod geschorst weed tot na
1) Zie o, a . de mededeelingen van naej . M a r I e J u n g I u s, directrice
van hat Nationaal Bureau voor Yrouwenarbeid, in hat Sociaal Week blad
van 13 Mel 1903 .

- 355
October 1903, terwiji de bepaling, die zooveel aanstoot gegeven had, bij K . B . van 4 November 1903 in dier voege
gewijzigd ward dat wel de reeds vroeger genoemde, dock
thans eenigszins anders omschreven soorten van arbeid voor
j eugdige personen verboden bleven, dock hat verbod voor
vrouwen boven 16 j aar order zekere voorwaarden niet v66r
1 Januari 1906 zou gelden . - Wij behoeven thans niet na
to gear wet van deze bepalingen in hat voor-ontwerp en
in hat ontwerp ,,Arbeidswet 1904" is geworden ; alleen zij
door de vermelding van het fait dat overeenkomstige bepalingen in dit ontwerp zijn overgenomen, er ears herinnerd
dat voortaan deze aangelegenheid dus bij de wet zal zijn
geregeld . Doch hat gebeurde heeft inmiddels in breeden
kring doers zien wet de ,,nadere regeling" bij bestuursmaatregel van verschullende in de wet slechts genoemde
punten en voor hat bedrijf en voor de arbeiders beteekenen ken .
Wij noemden boven het ontwerp ,,Arbeidswet 1904" ;
de vraag dringt zich op hoe hierin gehandeid is ten aanzien van hat delegatie-stelsel . Hat antwoord op die vraag
ken in enkele woorden aldus luiden : in dit ontwerp zijn,
ten deele gewijzigd, ten deele ongewijzigd, overgenomen de
bepalingen der Arbeidswet en der Veiligheidswet en cter nit
die twee wetter voortvloeiende bestuursmacttregelen, zoodat al

wet tot nog toe door die twee wetter aan de Kroon tar
nadere regeling was overgelaten, voortaan in de Arbeidswet
zelve ears pleats zal vinden ; wear hat echter geldt geheel
nieuwe onderwerpen, wordt ook thans wader de vaststelling
van uitvoerings-bepalingen aan algemeene bestuursmaatregelen gereserveerd . Er steer dus bepalingen van uiterst
ondergeschikten aard in de wet to lezen ; de uitwerking van
gewichtige, nieuwe beginselen wordt opgedragen aan de
Kroon, den Raad van State gehoord ; men zou, dit ontwerp
doorlezend, geneigd zijn er van to zeggen dat hat den
kemel doorzwelgt en de mug uitzijgt .
Wil men van hat een en hat ander eene proeve P
Als wettelijke regal wordt b.v. voorgesteld (voor manner
werkzaam in een werklokaal dat gelegen is in een inrich-
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aanvang van den voormiddag- en van den namiddagwerktijd een op afdoende wijze uitgespoeld, gedroogd en
daarna niet weder gebruikt overkleed most worden besehikbaar gesteld ; dat de kleedren, afgelegd door een man
die zoodanig werklokaal binnengaat, moeten opgeborgen
kunnen worden buiten de werkiokalen in een biunenshuis
gelegen, buiten de schaftiokalen zich bevindende gelegenheid, waar de bovenbedoelde overkleederen niet mogen
worden geborgen ; dat aan elken zoodanigen man eens per
etmaal bij den aanvang der werkzaamheden kosteloos een
halve liter goede melk most worden verstrekt
Als
wettelijke repel wordt ook voorgesteld dat in fabrieken of
werkplaatsen (waarin arbeiders werkzaam ziju in zekere
reader aangeduide werkiokalen) ,,binnenshuis geleg en, near
seksen gescheiden en doelmatige waschgelegenheden" moeten
n voor eke vijf of minder
aanwezig zijn (ten minste
arbeiders die gelijktijdig rust- of schafttijden hebben) ; ,,in
elks waschgelegenheid moeten zeep, nagelborstels en handdoeken beschikbaar zijn, moot gebruikt water kunnen wegvloeien en moet schoon en zoo noodig verwarmd water
kunnen toevloeien" . - IDeze en dergelijke bepalingen wil
de ontwerper in de wet zien vastgelegd . Aan een bestuarsmctatregel last hij over de bepalingen der wet zoover uit to
breiden als de Kroon (den Raad van State gehoord) noodig
zal oordeelen : art. 235 zegt : ,,onverminderd het bepaalde in
de eerste afdeeling van het vierde hoofdstuk ken bj algemeenen maatregel van besthur worden bepaald dat alle of

sommitge arbeiders in ells of sommige fabrieken en werkplaatsen
Been arbeici molten verrichten of wel gees bepctalden arbeid molten
verrichten, den nadat de voorwaarden, bij then algemeenen
maatregel vast to stellen, zijn in acht genomen" . Zoo wordt,

nadat de wet allerlei gedetailleercie voorschriften tot beveiliging bij den arbeid heeft opgesomd, de deur wijd opengezet voor een bestuursmaatregel, welke straks verschillende
verbodsbepalingen en voorwaarden ken stellen mast de
wettelijke regelen . De zekerheid, die geschapen scheen door
de vaststelliug in de wet van de veiligheidsvoorschriften
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gezag verleende bevoegdheid volkomen to niet gedaan .
Bij het noemen van nieuwe onderwerpen in daze wetsvoordracht is - wij zeiden hat reeds - de bestuursmaatregel schering en inslag . Rat ontwerp bevat, of liever heat
to bevatten ,,voorschriften ten aanzien van hat laden en
lossen van schepen" . Maar het belangrijkste flier voorschriften
is art. 228 (door art . 229 aangevuld), waarin gezegd wordt
flat to deter take bepalingen bij algemeenen maatregel van
bestuur kunnen worden vastgesteld . En wil men weten tot
hoever de competentie van den . bestuursmaatregel in daze
materie reikt, flan overwege men flat volgens de twee genoemde artikelen en de interpretatie daarvan in de Memorie
van Toelichting daze bestuursmaatregel vooreerst de schepen
zal aanwijzen, bij hat laden en lossen waarvan de bepalingen
zullen gelden ; voorts eischen kan stellen voor de werktuig en,
gereedschappen en voorwerpen, die bij hat laden en lossen
worden gebruikt ; ook : met betrekking tot verlichting van
hat terrain wear wordt gewerkt of flat betreden moat worden
in verband met de werkzaamheden ; ook : nopens verlichting
van hat ruim van hat schip, waarin geladen of waaruit gelost
wordt ; ook : omtrent hat dichthouden van luik-hoofden, hat
laden van hijschbakken, den toestand van loopplanken en
vloer ; aanbrengen van leuningen bij trappen en kademuren,
behoorlijk verzonken zijn van spoorwegrails fangs zij van hat
schip ; de bestuursmaatregel kan voorts een maximum arbeidsduur bepalen en kan nog allerlei regelen bevatten omtrent
beproevingn en on derzoeklngen van werktuigen enz ., die
bij hat laden en lossen worden gebezigd ; ten slotte : hat
is de bestuursmaatregel die zal uitmaken wie aansprakelijk
is voor de naleving van al daze voorschriften . - Ziedaar
de wijze, waarop een nieuwe aangelegenheid reopens beveigeregeld" . Men
liging bij den arbeid in de wet wordt
ziet flat de regaling in de wet neerkomt op een verwij zing
door de wet near den almachtigen bestuursmaatregel .
Men vergunne ores nog en voorbeeld to geven . Op de
zoo belangrijke beginselvraag, of de bescherming van wetswege door wettelijke beperking van arbeidsduur niet slechts

- 358
de als ,,personae miserabiles" besehouwde vrouwen en jeugdige lieden, maar ook voiwassen manners. moat omvatten.,
heeft do ontwerper gemeend een toestemmend antwoord to
moeten geven . Slechts pro memorie zij er op gewezen dat
de Minister in zijn toelichting 1e wenschelijkheid of noodzakelijkheid van zoodanig antwoord niet dan op zeer soberer
trant motiveert, maar nadrukkelijker mag en moet hier
worden uiteengezet, hoezeer ook to deter take de wetgever
het delegatie-stelsel huldigt : men kan zeggen dat in de
bepalingen, die do arbeidsduurbeperking voor voiwassen
mannen ,,regelen", de bestuursmaatregel niet van de lucht
is . Men oordeele : art. 309 zegt dat de na to noemen beperkende bepalingen gelden ten aan .zien van manners, die
al of niet voortdurend werkzaam zijn in 1° fabrieken of
werkplaatsen, waar meer dan tweemaal in do week meer
dan twee uur naehtarbeid pleegt to worden verricht ; 2° bj
bestuursmacv1tregel aangewezen fabrieken en werkplaatsen of
gedeelten daarvan . Do wet voegt hieraan toe dat do bestuursmaatregel slechts fabrieken enz, zal kunnen aanwijzen, waar
de manners blootstaan aan schadelijke invloeden en noemt
do oorzaken dier schadelijke invloeden op . Doch hot is wel
zeer duidelijk dat door die opsomming nauwelijks eenige
beperking aan hot uitvoerend gezag bij de nadere regeling
wordt opgelegd 1) . Zoo luidt dus op do vraag : voor welke
bedrijven do arbeidsduurbeperking van volwassen mannen
gelden zal, het antwoord schier zonder voorbehoud : dat zal
een bestuursmaatregel uitmaken . - Als hoofdregel geldt
voorts (art . 311) dat zoodanige manners niet larger dan . elf
uur per etmaal mogen arbeiden . Doch een zoo stellige regel
zou in de praktijk onuitvoerbaar blijken ; in sommige fabrieken enz, zal hot noodig ziju dat manners meer dan elf uur
mogen werken . Voor welke fabrieken enz, zal dit vergund
ziju P Eon bestuursmaatregel zal dit beslissen . - Omgekeerd
kan in sommige zeer schadelijke werkiokalen een korter
arbeidstijd dan van elf uur gewenscht zijn . In welke P Men
1) Etn der oorzaken, waardoor de manners aan schadelijke invloeden
zullen zijn blootgesteld, is : dat de dampkringslucht kan verontreinigd
worden door stof!
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wachte een besuursmaatregel af. - Intussehen zal de bepaling
niet voor alle mannen behoeven to gelden ; welnu, een
bestuursrnaaregel zal werkzaamheden aanwijzen, bij welker
ui±sluitende verrichting een andere arbeidsduurregeling geoorloofd is . - Voor de fabrieken enz ., waarin schadelijke
invloeden aanwezig geacht worcien, moet een zeker deel van
bet etmaal als bedrijfsrust gelden, dock niet alie arbeid zal
tijdens die bedrijfsrust uitgesloten ziju . Welke niet? Dat
zal door een bestuursmaatregel worden bepaald . . . . Men
ziet : bet is de bestuursmaatregel ,,und kein Ende"!
Vanwaar, waarom dit stelsel? Het werd boven reeds
gezegd : zoo vaak een geheel nieuw onderwerp moet worden
geregeld, kan en wil men die regeling niet aanstonds in de
wet vastlegg en, in de wet, die niet gemakkelijk to wijzigen
is en welker inwerking-treden zoo lang zou worden vertraagd
ads al bet bijkomstige daarin nauwkeurig moest worden
omschreven. In de Memorie van Toeliehting tot bet outwerp ,,Arbeidswet 1904" zegt de Minister, er op wijzend
dat ,,de eigenlijke besehermende bepalingen" niet in de
Arbeidswet en in de Veiligheidswet dock in de bestuursmaatregelen voorkwamen : ,,dit stelsel van wetgeving was
to verdedigen, mocht zelfs bet eenig mogelijke geheeten
worden, overmits bet op bet standpunt barer ontwerpers
destijds gold bet zetten van de eerste schrede op een ten
onzent nog weinig of niet betreden weg. Thans daarentegen
is genoeg ervaring opgedaaii om tal van dwingende voorschriften in de wet zelve to kunnen opuemen" . En elders
beet bet : ,,De ondergeteekende meent dat er alleszins aanleiding bestaat om die besluiten (n.1 . ter uitvoering van de
Arbeids- en van de Veiligheidswet) in bet ontwerp op to
nemen". Waarop dan volgt : ,,aan bet opnemen dezer besluiten in de wet is zeker bet bezwaar verbonden, dat wijziging daarvan minder gemakkelijk wordt . Ten einde aan
slit bezwaar - dat zich trouwens alleen zal doer gevoelen
indien nieuwe industrieen ontstaan of wel gansch andere
methoden van werken worden ingevoerd - tegemoet to
komen, is de bepaling opgenomen, dat bij algemeenen maat-
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regal van bestuur kan worden bepaald, dat sommige arbeid
niet clan bij hat in acht nemen van zekere voorwaarden mag
worden verricht (art . 235) terwiji ook een verbod om elken
arbeid to verrichten kan worden opgenomen . Zoodoende
zal niet telkens wetswijziging noodig zijn . Hebben de nieuw

bij besluit to yeven voorschriften hunne deugdelijkheid in de
praktijk bewezen, dan izunnen zij bij voorkomende gelegenheid
in de wet worden vastgelegd . Eene behoorlijke codificatie

blijft dusdoende verzekerd" .
Men ziet bier de ratio van bet stelsel uiteengezet : eerst
moest bij de vroegere Arbeids- en lTeiligheidswetten de
proefueming gedaan worden ; daarvoor was rag eling bij bestuursmaatregel de aangewezen wag, omdat de wijziging
daarvan zoo gemakkelijk is ; nu genoeg ervaring is opgedaan,
kunnen de voorschriften uit de bestuursmaatregelen in de
wet overgaan . Zoo vaak echter de wettelijke vaststeiling
deter door de praktijk beproefde regelen straks toch to
knellend mocht blijken, zal een nieuwe bestuursmaatregel
bet redmiddel zijn . Worden op grond van dien bestuursmaatregel nieuwe voorschriften gegeven en blijken die
practisch deugdelijk, nu, dan kan men die ,,bij voorkomende
gelegenheid" ook wear in de wet opnemen .
Daze redeneering vindt natuurlijk hare aanvulling in
bet (in de M, v. T. geleverd) betoog dat en waarom bj de
regaling van nieuwe onderwerpen voorshands aan wettetijke
bepalingen nog niet gedacht, dock voorziening bj bestuursmaatregel de eenig bruikbare methode geacht moat worden ;
er ward, trouwens in bet aangehaalde daarop reeds gedoeld .
- Beperken wij on s ook thans tot de drie boven geciteerde
voorbeelden .
Wat art. 235 aangaat - walk artikel bepaalt dat een
bestuursmaatregel voor nieuwe toestanden nienwe voorschriften zal kunnen geven - wij zagen reeds in de boven
aan de M. v . T . ontleende woorden de noodzakelijkheid
daarvan door den ontwerper betoogd ; bij bet artikel zeif
wordt nog dit opgemerkt (hetwelk geheel past in bet kader
van des ontwerpers gedachtengang) : ,,TJit den acrd der
teak kunnen voorschriften, die in dergelijke veranderde
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vastgesteld, maar de bescherrning der arbeiders kan niet steeds
op het stand kornen van een wet wachten . Daarom behoort aan

het uitvoerend gezag de bevoegdheid to worden toegekend
om do noodig gebleken voorzieningen to treflcen . Wear de
be ho efte aan nieuwe voorschriften zich in den regal zal doers
gevoelen bij nieuwe toestanden, bijv. bij hat ontstaan van nieuwe
takken van bedrijf, is voorloopige regaling bij algemeenen maatregel van bestuur bovendien aangewezen ." - Men vindt her,

gelijk men ziet, hot ,,spoed"- en hat (reeds gebezigde)
,,proefnemings"-argument vereenigd : de voorziening ken
niet wachten op do wet ; do wet is voor eon voorloopige
regaling do geschikte vorm niet .
Hot proefnemings-argument treedt op den voorg road
tar verdediging van do regaling bij bestuursmaatregel van
do bepalingen nopens hot laden en lossen van schepen :
,,Ook hier wederom moeten [intusschen] voorschriften
worden gegeven, die ten onzent geheel nieuw ziju . Met hat
oog daarop ken hot niet raadzaam zijn om to deter aanzien .
veal in de wet vast to leg yen, maar moot ears do uitvoerende
macht eene groote mate van ruimte van beweging worden
gelaten" . En bij hot artikel zelf wordt nog aan geteekend :
,,al doze voorschriften kunnen althans nu niet i n d o w e t
worden opgenomon" . - Do ontwerper trouwens verklaart
zelf nog niet to kunnon zeggon waarop die voorschriften
zullen neerkomen : ,,ten oinde omtrent al die pun ten do
noodigo voorlichting to ontvangen van deskundigen is hot
noodige verricht om tot do samenstelling van eene cornmissie to geraken ." Men ziot hot : bij den ontwerper staat
voorshands niet moor vast dan dit : dat eon regaling gowenscht is ; - over hot ,,hoe" en „wet" zal straks eon
commissie hem voorlichten en do regelen zullen dan, dear
hot immers eon nienwo zaak geldt, bij bestnnrsniaatregel
gegeven worden ; inmiddels is hot zaak in de wet al vast
den noodzakelijken ondergrond voor dien bestuursmaatregol
to leggen ; hot is dus noodig, maar ook voldoende, in de
wet to bepalen dat or dwang (hoe dan ook) zal worden
geoefend.
O .E .1V6
23
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aan bet ontwerp Arbeidswet ontleende voorbeeld : de arbeidsduurbeperking voor voiwassen mannen : ,,In welke bedrijven
mannen aan doze sehadelijke invloeden blootstaan, ken
aith a n s v o o r l o o p i g bezwaartijk bij wijze van opsomming
in de wet zelve worden aangegeven . Wel ken in de wet
worden vastgelegd bet beginsel, dat voor maunen, die des
achts in een fabriek of werkplaats werkzaam zijn, de arbeidsduur beperkt behoort to zijn . . . IDaarnaast kunneri in de
wet slechts categorises van bedrijven worden gonoemd, waarvan. . . . a priori vast staat dat een onbeperkte
vrjheid ten aanzien van den arbeidsduur schadelijk moet
werken . . . . Bij algemeenen maatreget van bestuur words den.
v o o r sh a n d s bepaald welke bedrijven tot elk dozer categorieen zullen zijn to rekenen" . - Ook her erkent de ontwerper dat de nader to goven regeling hem niet nu reeds
holder voor oogen staat : ,, Welke fabrieken en werkplaatsen of
gedoelten daarvan ingevolge het artikel bid algemoenen
maatregel van bestuur zullen mooten wordon aangewezen,
is thans niet to zeygen. Aan de inspoeteurs van den arbeid
is opgedragon daaromtrent een nauwkeurig onderzoek in to
stellen ." Do Minister geeft wel aan welke inrichtingen
onder de verschillende categories ,,zouden kunnen vallen",
dock voegt daaraan de waarschuwing toe : ,,Dat nu in gees
under den de bier genoemde bedrijven de arbeiclsduur zal
worden beperkt, may intusschen daaruit niet worden opyernaakt." En aan bet eind van do onder dat voorbehoud
gegeven opsomming hoot bet non eons : ,,Ton aanzion van
allo personen, workzaam in die en soortgetijke inrichtingen
zal i n d o e 'e r s t e p 1 a a t s worden overwogen of zj niot aan
do beperking van den arbeidsduur on derworpen bohooren
to zijn."
Ziodaar hot delegatie-stelsel in working .
evil men met groote openhartigheid, j a men ken wel
zeggon met overgroote naIeveteit, zion uiteongezet waarom
dit stelsel den wotgevor dierbaar is, men leis de M . v. T .
van hot ontwerp „wet tegen waterverontreiniging ." Dit
ontwerp lent aan industrieele ondernemingen, die geacht
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belemmering van het bedrijf en zeker op zeer zware geldelijke fasten . 1) Men inocht dus hopen dat in een der artikelen
met zooveel woorden zou zijn gezegd welke soorten van
fabrieken wel, welke niet, aan de werking der wet zouden
zijn onderworpen . Maar dat is het geval niet . Ook hier
wordt daarvoor verwezen naar den onmisbaren bestuursmaatregel . En in de M. v . T . wordt dan to dier zake gezegd :
,,Aanwijzing bij de wet zelve zoude in geva.l van onvolledigheici of van dwaling, aismede indien inrichtingen van nienwen
ward worden gevestigd, telkenmale tot wetswijziging reopen ."
En elders in ditzelfde staatsstuk : ,,Deze bepaling" [n .1 . tot
aan wijzing van de fabrieken bij bestuursmaatregel] ,,is opgenomen ten einde eenerzijds onvolledigheid gemakkelijk
to kunnen herstellen, aan den anderen kant inriehtingen,
were

aanvankelijk schenen

to 'inoeten worden genoemd d o c h

voor weke het verbod bij reader inzien kan
w or d en gem is t, zonder den omsiag, aan wettelijke regehug verbonden, aan toepassing to kunnen onttrekken ." Is dit niet openhartig gesproken P Ret heeft inderdaad
bijna den schiju alsof het proefnemings-argument hier geparodieerd wordt! Wij zullen - zoo redeneert de wetgever - wij zullen aan zekere fabrieken moeten verbieden
haren afval to loozen op andere wijze dan overeenkomstig
1e door het bevoegd gezag to stellen regelen ; de naleving
van die regelen zal, dit zij erkend, groote kosten voor die
ondernemingen met zich brengen ; maar vraagt men ores
welke fabrieken aan de wet zullen worden onderworpen, dan
geven wij er de voorkeur aan dit punt bij bestuursmaatregel uit to maken ; immers onze opsomming thans reeds
zou onvolledig kunnen zijn ; wij zouden daarbij kunnen
dwalen ; wij zouden inrichtingen, die wij aanvankelijk
meenden dat genoemd moesten worden dock die „bij reader
inzien" van de verplichting vrij kunnen blijven, abusievelijk
1) In de M . v . T . zelve wordt gezegd : ,,hoewel op dit oogenblik in
vee gevallen de groote kosten van de toepassing van een zuiverings
methode nog een bozwaar kunnen opleveren . . . ."

- 3 64
kunnen vermelden en hat is in al die gevallen van onvolledigheid en, dwaling zooveel gemakkelijker hat abuis to
herstellen, wanneer hat in een bestuursmaatregel dan wan near
hat in een wet voorkomt .
Wanneer men wil nagaan welke de bezwaren zijn, verbonden aan hat ,,delegatie-stelsel" en vooral aan de ruime
toepassing daarvan, dan treden van zeif allereerst op den
voorgrond die bedenkingen daartegen, die j uist uit de aanprijzing, uit de motiveering van hat stelsel in memorien
van toelichting kunnen worden afgeleid . - Is hat wear
dat de wetgever een zaak liever bij bestuursmaatregel dan
bij de wet best ist ziet, omdat hij misvattingen zijnerzijds
alleszins gebeurlijk acht, dan ligt hat voor de hand to
vreezen dat j uist een wijze van regaling, wear van hat een
voordeel heat dat zij zoo gemakkelijk wear ken worden
veranderd, ook minder waarborgen biedt voor zeer zorgvuldig
voorafgaand onderzoek dan de minder spoedig to wijzigen
vaststelling bij de wet . Of spreekt hat niet van zeif dat
ailicht met minder nauwgezetheid tegen onvolledigheid of
,,dwaling" zal worden gewaakt, wanneer men bij de opsomming overweegt dat een font altijd ,,gemakkelijk to herstellen"
valt a wet dus als een voordeel der delegatie wordt aangemerkt, schijnt veeleer een nadeel, niet slechts in dien zin
dat daarin, gelijk gezegd, een verleiding tot hat botrachten
van minder dan de uiterste zorgvuldigheid gelegen is, maar
ook omdat elk verzuim voor de nijverheid van overwegend
belang ken zijn. Men denke zich hat gavel dat in. den
bestuursmaatregel, die de aan de ,,wet tegen waterverontreiniging" onderworpen fabrieken zal aanwijzen, eenige
genoemd worden ,,voor welke hat verbod bij nader iuzien
ken worden gemist" . Eerst wanneer dit nadere in zicht
verkregen, eerst wanneer (daarna) de bestuursmaatregel in
quaestie s gewijzigd, zal hat noodeloos gebleken verbod
worden opgeheven, maar . . . . inmiddels is de nijverheidsonderneming abusievelijk onderworpen geweest aan do allicht
belemmerende, en in verreweg de meeste gevallen zees kostbare verpliclitiugen, die de wet oplegt!
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eon regeling in de we onthoudt, omdat de to regelen matorie
hem nog niet genoegzaam bokend is, ligt daarin dan niet
opgesloten de erkentenis van een zekere overhaasting, van
eon zekere lichtvaardigheid, die alvast eon wettelijken grondslag voor beperkende bopalingen gologd wil zion, voordat
nog vaststaat wat op dien grondslag zal worden opgetrokken P Is hot gohoel vrij van bedonking, wannoer do wetgevor - nog voordat de zaak zelf hem in haar betoekenis
ale voorwerp van regeling heldor voor oogen staat - reeds
vooruitloopt op de rosultaten van hot deswege daarnaar in
to stellen onderzoek door a priori reeds aan to neuron
dat hot opleggen van eone verplichting in elk geval toch
wel noodzakelijk zal blijken P Is hot verwijt ongegrond dat
do Regeerie g in zoodanige gevallen nauwelijks zeif weet
wat zij bedoelt, waarheen zij stuurt? En gaat hot aan bij
zulk eene onzekerheid omtront do diepto en do breedte der
straks to maken regoling, aan hot uitvoerend gezag do
gevraagde vrijo hand daartoe to verleenen P
Hot stollen van doze vragen, van do laatste vooral,
voort one tot do boschouwing van nog eon andere zijde der
quaestie . ,,De wetgevende Magt wordt gezamonlijk door
don Koning en do Staten-Genoraal uitgeoofond ." Aldus
do Grondwet . In die modeworking van do Staten-Generaal,
van do 1Tolksvertegenwoordiging, beoogt do Grondwet eon
waarborg to govon, dat het college, hetwelk „hot geheele
Noderlandsche yolk" vertegenwoordigt, uit do wetten zal
woren allos wat door dit college strijdig wordt geacht met
hot algemeon belang, opgevat als do harmonische oplossing
van aflo bijzondere belangen, welke zij, de Staten-Generaal,
geacht wordon to kennen . Zoo vaak flu in een wetsvoordracht wordt voorgesteld de regeling van eon zaak over to
dragon, over to laten aan een algemeenen maatregei van
bestuur, beduidt dit voorstel feitelijk en practisch niet
anders dan die regeling to onttrekken aan do medewerking
der Staten-Generaal en - zooals dan ook in do memorien
van toelichting gezegd wordt - aan do uitvoerende macht
de bevoegdheid tot hot maken van zoodanige regeling to
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dat zij zullen afzien van hun recht tot medezeggensehap
in daze. Betreft flu zulk een verzoek de reglementeering
van een tamelijk ondergesehikt punt, dan spreekt hat wel
vanze]f dat tegen inwilliging daarvan niemand eenige rechtmatige bedenkiug kan opperen : hat is zeker niet noodig
- en tot spoediger afdoening van legislatieven arbeid zeker
allerminst gewenscht - dat de Staten-Generaal gekend
worden in alles, wat tot hat groot geheel eener vaak zeer
samengestelde en ingewikkelde wet behoort . Doch hat is
evenzeer duidelijk dat hat hier de vraag is van sneer of
van minder, van ,,wetgeving" en van ,,uitvoering", en dat
- wanneer veelvuldig en ten aanzieii van zeer belangrijke
punten (die veeleer tot hat gebied der ,,wetgeving" dan
tot dat der ,,uitvoering" behooren) regaling bij bestuursmaatrege wordt voorgesteld en toegestaan - daarin een
wezenlijke verkorting van de bevoegdheid der Staten-Generaal kan gelegen zijn, ja zelfs, dat de Staten-Generaal
- niet uit bemoeizucht maar nit welbegrepen pliehtbesef in eenig gavel tot de Regeering kunnen zeggen : ,,wij willen,
neen, wij mogen u niet veroorloven wat gij verklaart to
wenschen ; wordt een zoo gewichtig punt als dit door de
uitvoerende macht geregeld, gaat dus die regaling bulten
ons om, dan zouden wij, daarin toestemmend, tag enover
onszelven niet verantwoord zijn ; wij moeten vorderen dat
wij als volksvertegenwoordiging gekend zullen worden in
de wijze, waarop ten aanzien dezer materie de Regeering
bet algemeen belang zal behartigen" . . . Zijn er ui derdaad
onder de door ons geciteerde voorbeelden, waarbij zoodanig
antwoord zou passen?
Men bedenke hierbij hoe versehillend hat toegaat,
wanneer een onderwerp bij de wet of bij bestuursmaatregel
geregeld wordt. Is bet laatste hat gavel, dan pleegt men
van de voorbereiding tot zoodanige regaling niets to vernemen ; de reglementeering verschijnt in bet Staatsblad als
een voldongen fait, als een wilsverklaring van hat uitvoerend
gezag (den . Koning, den Raad van State gehoord), waaraan
niets to wijzigen valt, tenzij dan dat bet uitvoerend gezag
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kan slechts afgewacht worden tot walk gewijzigd inzicht
de Kroon is gekomen . - Wordt daarentegen de zaak bij
de wet geregeki, dan dient de Regeering de daartoe strekkende voordracht, van een toelichtende memorie voorzien,
bij de Tweede Kanger in, welke tot een afdeelingsonderzoek
daaromtrent besluit ; in de secties wordt het ontwerp van
verschillende zijden bezien ; vragen worden gesteld, bedenkiD gen geopperd, wijzigingen aan de hand gedaan ; straks
spreekt de Regeering in haar Memorie van Antwoord zich
over het een en ander nit en blijkt wellicht reeds genegen
to zijn aan gerezen bezwaren door gedeeltelijke wijziging
van haar oorspronkelijk voorstel tegemoet to kornen . Wordt
na die schriftelijke gedachtenwisseling de zaak geacht genoegzaam voor de openbare beraadslaging voorbereid to
zijn, dan volgt het mondeling debat, waarbij amendementen
kunnen worden voorgesteld en door de Regeering overwogen . Ten slotte spreekt de Tweede Kamer zich nit over
de wenschelijkheid om de al of niet geimendeerde regeling
goad to keuren . Alsdan doorloopt de voordracht in de
Eerste Kamer dezelfde stadien (behoudens de mogelijkheid
van amendeering) . Neemt ook daze hat voorstel aan, dan
heeft de Koning alsnog hat recht dit voorstel niet goed
to keuren .
Een herinnering aan den gang van taken als boven
omschreven scheen niet overbodig : zij doet zien hoeveel
meer waarborgen voor een veelzijdige overweging van de
gevolgen der regeliug geboden worden wanneer die regaling
bij de wet wordt vastgesteld, dan wanneer zuiks bij bestuursmaatregel geschiedt .
Maar die weg is al to lang! heat hat . Gij vergeet zoo voegt men ons toe - dat, zoo dikwijls een wijziging
der reglementeering noodzakelijk is, daze al to tear op zich
zou doen wachten, wanneer daarvoor verandering van een
wet onvermijdelijk was . - Ons antwoord op daze bedenking
kan aldus luiden : klaagt men over ,,den tragen gang onzer
parlementaire machine" ; is men van oordeel dat onze
Staten-Generaal niet snel genoeg werken ; dan zoeke men
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worden gevonden dat men aan hot Parlement onthoudt een
deal van wat des Parlements is . Hot goat niet aan als
,,uitvoering" to qualificeeren en to behandelen wat wezenlijk
is ,,wetgeving", op grond dat die qualificatie eeri viuggere
behandeling zou mogelijk maker . Bovendien : betreft de
wijziging een inderdaad ondergeschikt punt van wettelijke
regaling, dan weten de Staten-Generaal daar wel raad moo :
de verkiaring dat hot afdeelingsonderzoek tot goon opmerkingen geleid heeft, maakt eon Memorie van Antwoord
overbodig en hot ontwerp gaat ook zonder mondelinge
gedachtenwisseling, zonder stemming order den hamer des
voorzitters door. Maar . . . . is de zaak van gewicht, van
zooveel gewicht dat daarvoor in do secties wel eon en ander
gezegd wordt, dat van do Begeering een antwoord verlAngd
wordt, dat ook mondeling met haar gedebatteerd wordt,
nu, dan blijkt ook, zouden wij zeggen, dat riot ten on.rechte
de wijziging aan hot oordeel der Staten-Generaal word
onderworpen . - 1linde1ijk : is telkens wetswijziging noodig
voor do verandering van sommige bepalingon, dan mope do
zaak ietwat minder spoedig haar beslag krijgen, maar dan
worden ook tolkens de waarborgen voor veelzijdige overweging van do gevogon der voorgestelde verandering gohandhaafd .
Nog
n punt moge hier worden aangestipt ; hot word
boven reeds met eon onkel woord gememoreerd. Golijk do
,,sociale" wetter thans veelal luiden : do hoofdzaak en do
,,Errungenschaften" der opgodano orvaring in do wet zelve,
dock al wat voor wettolijke vaststelling ongeschikt of nog
riot rijp wordt geaclit, in bestuursmaatregelen ; - is do
inhoud en strekking dier laatsto voor do belanghobbendon
zokor riot minder gowichtig dan wat do wet zelve bepaalt.
Men horinnort zich do vorkiaring der Regeering dat ,,de
eigenlijke boschormondo bepalingen" niot in do Arboidswet
en in do Veilighoidswet dock in. de bestuursmaatregelen
voorkwamen ; men woet ook in welke mate o . a . hot ontwerp-Arboidswet dit dolegatie-stelsel wear huldigt . Willen
belanghebbenden zich nu rokenschap geven van hetgeen
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hen zal beteekenen, den stuiten zij bij hat opmaken . van.
hun oordeel daarover telkens op de verwijzingen naar bestuursmaatregelen als op evenveel voorshands gesloten
deuren ; zoo ken den hun oordeei eerst als definitief worden
geveld, wanneer al, wat ter uitvoering nog nadere regaling
behoefde, inderdaad ook geregeld is . Pooh juist den. beat
mededeeling van dat oordeel tar voorlichting van. hen., die
in daze zaken to beslissen en nu reeds beslist hebben, niet
meer . Neemt men aan - en hat is immers geoorloofd dit
aan to nemen, sedan de Regeering hear voor-ontwerpen om
consideratie en advies aan de Kamers van Koophandel en
de Kamers van Arbeid pleegt toe to zenden - dat groote
waarde moat worden toegekend aan de stem der praktijk,
wan . ear die zich uitspreekt over ontwerpen welke zoozeer
j uist do praktijk van hat sociale en van hat bedrijfs-leven.
raken . dan brengt hat delegatie-stelsel behalve de reeds
genoemde dus ook nog dit nadeel met zich made : dat hat
de adviseerende colleges en particuliere organisaties alsook
bijzondere personen, welke hunne meaning over een outworpen rag eling van socialen aard zullen zeggen, noopt
slag op slag daarbij hat voorbehoud to waken ; dat strekking
en effect der voorgestelde bepalingen to overzien noch to
voorzien zijn, omdat en zoolang als do bij bestuursmaatregel
vast to stellen bepalingen nog niet bekend zijn geworden .
Om een der reeds geciteerde voorbeelden to noemen : vraagt
men wet van practisch standpunt hat oordeel zjn moot
over eventueele belemmeringen voor hat bedrijf, voortspruitend uit wettelijke arbeidsduurbeperking voor voiwassen
manner, - hoe kan op die vraag een afdoend antwoord
worden gegeven, wear schier heel de omvang dier beperking
afhangt van de ,,nadere regaling" ?
Op die aanvankelijke onzekerheid-vooraf volgt er ward made door ors reeds op gewezen - blijvende onzekerheid voor de toekomst . Gebruiken wij ook hier het
zooeven geciteerd voorbeeld : wanneer flu die nadere regeling van do wettelijke arbeidsduurbeperking voor voiwassen
mannen or ziju zal, staat dan daarmee vast dat die rag eling
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is daze vorm van regeling opzettelijk daarom gekozen, wiji
een wijziging aisdan zoo gemakkelijk is . vat heden als bestuursmaatregel is afgekondigd, kan morgen of overmorgen
bij bestuursmaatregel op de meest ingrijpende wijze worden
veranderd. En wat zoodanige verandering voor belanghebbenden (ondernemers en arbeiders) beteekenen ken, men heeft hat bij de reglementeering van vrouwen- en
kinderarbeid in steenfabrieken gezien! Richt gij dus nw
bedrijf in op zoodanigen voet als door de bepalingen van
een bestuursmaatregel wordt gevorderd, zoo kunt gij slechts
hopen dat niet if avond of to morgen hat Staatsblad u een
verrassiug bereidt, welke u plotseling noopt tot een gansch
andere inrichting, door to verbieden wet tot nog toe veroorloofd was, of door geheel nieuwe voorwaarden to stellen ;
vooraf aangekondigd wordt zoodanige wijziging niet ; zij
meldt zich aan als een voldongen fait, waarhij men zich
heeft n~er to leggen .
Onze conclusie P
Zij luidt niet : dat de wet a lie bijzonderheden, die voor
hear uitvoering vastgesteld moeten worden, zelf bevatten
moet . .bet is niet to ontkennen dat er onderwerpen zijn
van zoo bijkomstige beteekenis ; - dat onze „socials" we tten,
die hoe langer des to ingewikkelder worden, dermate in
details afdalen ; - dat vaak een zoo geheel nieuwe materie
door den wetgever wordt ter hand genomen ; dat opneming
van a ii e s in de wet een onmogeiijke eiseh zou zijn . Maar

daze erkenning sluit niet in dat aan hat delegatie-stelsei
nu ook maar de vrije hand most worden gelaten, noch ook
dat dit thans niet reeds al to zeer gedaan wordt .
Onze bedenkingen tegen de to veeivuldige overdracht
van wetgeving aan hat uitvoerend gezag wortelen, zooals
men gezien heeft, voorai in de overweging 10 dat daardoor
aan hat Pariement wordt onttrokken wet tot zijn werkkring
behoort ; 2° dat de wijze, waarop een bestuursmaatregei tot
stand komt, geen waarborg opievert voor de deugdelijkheid van
zijn inhoud, noch, 3° voor de duurzaamheid van zjn bestand .
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retires voor hat grijpen ; hat ward boven reeds aangegeven :
hat Parlement zeif, gevraagd zijn reeht op medezeggenschap in zake de regeling van bepaalde aangelegenheden
prijs to geven, behoort zich to herinneren dat hier meet
nog van een plicht dan van een recht sprake is en dat hat
- geroepen om toe to zien dat de regeling een harmonische
oplossing van alle daarbij betrokken bijzondere belangen
bevatte - niet clan orn bijzondere redenen zich aan de verplichting tot het oefenen van zoodanig toezicht mag onttrekken . Een IRegeering behoeft nog niet door de ,,furenr
de gouverner" bezield to wezen, om toch er op uit to ziju
dat hear, als uitvoerend gezag, ruime bevoegdheden verleend
worden, om toch er toe to komen, bij de bepaling van wet
wel en wet niet aan het oordeel tier Staten-Generaal moet
word en onderworpen, vooral niet meer dan zij, Regeering,
noodig acht, in de wet vast to leggen . Aan dien aandrang
biede het Parlement, zoo vaak het pas geeft, weerstand .
wear hier de grenslijn ligt, daarover moeten Regeering en
Parlement zelven in elk speciaal geval oordeelen . In 't algemeen is niet to zeggen wet hoofdzaak en wet bijzaak is, wet
tot ,,wetgeving" behoort, wet tot ,,uitvoering" ; ook in concrete gevallen is meeningsverschil daaromtrent allerrninst
uitgesloten . Maar, twijfelachtig schijnt hat toch niet dat
in onze j ongste en allerjongste socials wetten en wetsontwerpen meer dan sans van de volksvertegenwwoordiging
gevraagd en verkregen is, of straks gevraagd zal worden,
zich to houden buiten de regeling van onderwerpen, waarover zij hear stem had moeten, of zal moeten doen hooren .
Loch bovendien : men mesas toch niet dat er geen
middenweg zijn zou tusschen artikelen als de door ons
geciteerde en een totals, finale regeling van heel de materie
in de wet . Wanneer b .v. in art . 309, 2° van hat ontwerparbeidswet de ,,schadeiijke invloeden", walker aanwezigheid
leiden ken tot wettelijke arbeidsduurbeperking voor volwassen mannen z66 vaag worden aangeduid dat o .a. (gelijk
wij reeds opmerkten) onder de moge1jkheid van verontreiniging der dampkringslucht door stof bijna a 1 ie s ken
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worden begrepen, - dan is bet duidelijk dat her aan bet
uitvoerend gezag eene zoo goed as blanco volmacht tot
aanwij zing van bedrijven geg even. wordt . En nu behoeft
men niet in een ander uiterste to vervallen door to eischen
dat al de bedoelde bedrijven in de wet zelve zullen worden
genoemd . Maar het zal toch niet ontkend kunnen worden
dat een veal minder dubbeizinnige, veal meer preciese, enge
omschrijving der soorten van bedrijven mogelijk moat zijn .,
bovendien me r zek rheid verschaf en zal nopens des wets
gevers bedoeling en ook hat uitvoerend gezag bij de ,,uitvoering" meer zal binden. - Zoo kan en moot hat Panement zeif toezien dat van hat delegatie-stelsel, walks gebruik
onmisbaar is, geen misbruik words gemaakt .
Zoude er, wat aaugaat de wijze waarop een bestuursmaatregel tot stand komt, niet eon oplossing to vinden
zijn, walks aan de geopperde bezwaren althans ten deals
tegemoet kwam P Die bezwaren zuflen reeds minder wegen,
wanneer aan hat uitvoerend gezag slechts de regaling van .
minder belangrijke, van meer bijkomstige taken wordt overgelaten . Maar tot wegneming van wat ook dan nog voor
bedenkelijks overblijft, kan taker een en ander worden
gedaan .
Waar b .v . voor de toepasselijkheid van wetsbepalingen
bedrijven moeten worden aangeduid, kan hat stelsel der
Hinderwet worden gevolgd, walk stelsel aan zekerheid
elasticiteit paart : bier wordt die aanwijzing niet maar aan
een bestuursmaatregel opgedragen, neen, de wet zelve
noemt do bedrijven (art . 2), maar - wiji de praktijk tot
aanvulling van die opsomming kan reopen en zoodan.ige
aanvulling wellicht niet op wetswijziging kan wachten behoudt de Kroon (art . 3) zich voor zoo noodig do wettelijke lijst van inrichtingen bij bestuursmaatregel aan to
vullen. ,,Zoodanige maatregel van bestuur vervalt, indien
de daarbij bepaalde aanvulling niet binnen een j aar na do
of kondiging bekrachtigd is door de wet ; wanneer een voorstel van zoodanige wet binnen bet jaar bij de Staten-Generaal is aanhangig gemaakt, kan door Ons daze termijn.
eenmaal met zes maanden worden venlengd" (art . 3) . -
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gegeven heeft : aan bet uitvoerend gezag verleent hij geen
vender strekkende bevoegdheid dan tot een voorloopige aanvulling van de lijst, welke voorloopige aanvulling binnen
korten termijn door hem (wetgever) moat wonders bekrachtigd
en anders vervalt . flier schept dus de wet zekerheid voor
hat heden en voor de toekomst : welke inrichtingen ,,gevaar,
schade of hinder kunnen veroorzaken" least ge in de wet
zelve ; zal die Iijst anders dan voor zeer korten tijd wonders
uitgebreid, hat kan niet dan met des wetgevers medewerking geschieden .
Is in dit stelsel reeds een middel to vinden tot wegfleming van gewichtige bedenkingen tegen de delegatie
,,pure et simple" aan bestuursmaatregelen, - een ander
middel ware : hat ontwerp van den bestuursmaatregel (en
ontwerpen tot wijziging van reeds geldende bestuursmaatregelen) om consideratie en advies toe to zenden aan die
organen, aan welke de Begeering thans reeds de voor-ontwerpen barer sociale wetten pleegt to doen toekomen . Joist
bet bestaan van de laatstbedoelde usance toont aan oat bier
niet iets gevraagd wordt, oat voor inwilliging onvatbaar
zou zijn. Stelt nu reeds ten aanzien van wetten de Regeering zich niet op bet hooghartig standpunt oat zij als onfeilbare alles weet en over alle materiaal beschikt ; gaat zip
(gelukkig!) thans reeds uit van bet denkbeeld oat bet oordee1
van Kamers van Koophandel en Kamers van Arbeid over
in avant-projets neergelegde regelingen voor haar, Regeering,
wellicht menigen wenk kan bevatten, waarmee zij haar voordeel kan doen ; - waarom zou zj dan dezelfde voorlichting
niet ook, j a, niet veeleer dan moeten zoeken, wanneer bet
betreft de maatregelen tot uitvoering, de bepalingen die
joist voor de praktijk van overwegend gewicht zijn P
Ward de reeds geldende usance in daze richting uitgebreid, dan zou daarmee veal zijn gewonnen . Door toezending van een ontwerp-bestuursmaatregel aan de bovengenoemde organen zou de inhoud in breeders kring bekend
worden ; de definitieve regaling zou bet onaangenaam karakter
van een verrassing verliezen ; menigeen zou vooruit aithans

- 374
ongeveer weten waaraan hij zich zal to houden hebben ;
dwaalde de Regeering in de reglementeering der uitvoering,
de ,,Vertrauensmanner" van handel en nijverheid zouden
haar daarop wijzen, en de IRegeering zou hat ,,ten halve
keeren" in praktijk kunnen brengen . Bij wijziging van
reeds geldende bestuursmaatregelen zou dezelfde wag bewandeld moeten worden . Ware dit reeds geschied hij de
verandering der regaling van vrouwen- en kinderarbeid in
steenfabrieken (Maart 1903), de IRegeering zou de belanghebbenden niet hebben opgeschrikt en ontstemd, en zou
zichzelve daardoor bespaard hebben de pijnlijke noodzakelijkheid om terug to komen op een uitgevaardigd verbod .
Inderdaad, voor hat vragen van een dergelijk advies
in zake nieuw-ontworpen of to wijzigen bestuursmaatregelen
schijnt alles to pleiten, en niets er tag en . Wij kunnen ons
althans niet voorstellen dat iemand een grondwettelijk bezwaar daartegen zou aanvoeren door er op to wijzen dat
,,de uitvoerende magi berust hij den Koning" en dat de
Koning ,,alle algemeene maatregelen van bestuur" alleen
hij den Raad van State „tar overwegiug" brengt . 0 . i . ver2etten deze artikelen zich niet tegen een officieus advies
vragen vooraf, voordat de bestuursmaatregel hij den IRaad
van State gebracht wordt. 1-I[et is ook, voorzoover ons bekend,
hij nieniand opgekoinenn hat om advies toezenden van vborontwerpen van wet aan Kamers van Koophandel enz . in
strijd met de Grondwet to verklaren, omdat deze jets dergelijks niet kept . De Regeering is vrij zich hat licht to
verschaffen, vanwaar zij meant dat to kunnen krijgen ; de
Grondwet last zich niet in met den voor-arbeid in de
ministerieele bureaux .
De Regeering, vooraf de organen van handel en nijverheid over ontwerpen tot vaststelling of wijziging van een bestuursmaatregel hoorend, zou daarna ook veal starker staan
tegenover eventueele kritiek op de bepalingen, voor walks
kritiek trouwens alsdan zeker ook minder aanleiding zou
bestaan .
Is hat een ongehoord jets toepassing to verlang en . van
Jiet middel, dat boven aan de hand ward gedaan? Ret is,
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wordt over ontworpen nitvoeringsbepalingen . De ,,Factory
and workshop Act 1901" bevat op dit stuk regelen, welke
in hat ,,Overzicht van wet±eljke bepalingen in hat buitenland enz ." (als bijiage No . 4 behoorend bij hat ontwerpArbeidswet) door onze Begeering aldus worden geresumeerd :
,,Wann ear de Staatssecretaris zekeren arbeid gevaarlijk ache,
kan hij een ontwerp-reglement opmaken en dit tar kennis
van belanghebbenden - zoowel patroons als arbeiders brengen . Beiden hebben de bevoegdheid opmerkingen to
makers . Houdt de Staatssecretaris daarmede rekening en
wijzigt hij zijn ontwerp, dan moat hij hat gewijzigde ontwerp
op dezelfde wijze publiceeren als hat eerste . Gaat hij niet
in op de gemaakte opmerkingen, dan moat hij, alvorens
hat reglement to arresteeren, eene enqute installers . Te
dien einde zal hij een bevoegd cleskundige kunnen benoemen, om hem tar zake een rapport ears to bieden . De
enqute wordt publiek gemaakt en ieder die hat wenscht
ken gehoord worden . Ten slotte zal hat reglement, zooals
hat definitief wordt vastgesteld, gedurende 40 dagen worden
gedeponeerd bij elk der Kamers van hat Parlement . Basket
een der Kamers gedurende dezen tijd, dat er aanleiding
bestaat hat reglement to vernietigen, dan treedt hat niet
in werking . De reglementen kunnen in hat algemeen betrekking hebben op afle fabrieken of werkplaatsen, die
gevaarEjk zijn, of op eene bepaalde categoric daarvan . Zij
kunnen ook worden uitgestrekt over tenement workshops,
d .i, over inrichtingen, waarin huisindustrie wordt uitgeoefend . De reglementen kunnen den arbeid van bepaalde
personen geheel verbieden of beperken, hat gebruik van
gevaarlijke stoffen en de toepassing van gevaarlijke bewerking en. verbieden of reglementeeren ."
Niet om slaafsche navolging van dit Engelsch model
ears to prijzen zij her op daze bepalingen gewezen, maar
om to doers zien hoe men ook dear begrepen heeft dat wanneer rechten en verplichtingen van burgers niet door den
wetgever dock Lloor hat uitvoerend gezag worden vastgesteld
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- bij hat wegvallen van de waarborgen, welke de vaststelling bij de wet biedt, near andere waarborgen moat
worden gezoeht, opdat de regaling zij in hat algemeen belang .
Hoe ver is men in Engeland verwijderd van wet wij de
,,delegatie pure et simple" noemden, welke onze sociale
wetten kenBen . Welnu, wat ginds noodzakeljjk geacht
wordt - voorlichting van de Regeering bij hat vaststellen
van reglementen, voorlichting door belanghebbenden - is
ook ten onzent niet overbodig, zelfs niet wanneer -bovendien
hat delegatie-stelsel door ons Parlement binnen redelijke
perken wordt gehouden .

Den Haag, 20 April '04 .

Bovenstaande beschouwingen waren reeds geschreven
toen hat (27 April 1 .1, door de Commissie van Rapporteurs
vastgesteld) Voorloopig Verslag der Tweede Hamer reopens
hat ontwerp ,,wet tegen waterverontreiniging" verscheen .
Het is bemoedigend to zien dat in dit V . V, door de
Tweede Kamer gereageerd wordt tegen de uitbreiding van
,,wetgeving door hat uitvoerend gezag" : men least dear
n.l, ten aanzien van hat ook door ores boven geciteerd
artikel (20) van dit ontwerp, waarbj de aanwijzing der aan
de wet to onderwerpen fabrieken en werkplaatsen aan eeu
bestuursmaatregel were opgedragen, hat volgende :
,,Zeer vale laden spraken den wensch nit, dat de hier
bedoelde fabrieken en werkplaatsen bj cle wet worden aangewezen . Wordt die aanwij zing aan een algemeenen maatregel van bestuur overgelaten, den staat hat to vreezen,
dat hetgeen in de Memorie van Toelichting tar aanbeveling
van zoodanige regaling wordt aangevoerd, to weten de
gemakkelijkheid om, zonder veal omsiag, onvolledigheid to
kunnen herstellen en inrichtingen voor welke hat verbod
bij reader inzien ken worden gemist, aan toepassing daarvan
to kunnen onttrekken, juist zal blijken een groot nadeel
to zijn .
,,Ten bewijze voor de gegrondheid van die vrees meende
men to kunnen volstaan met eene herinnering aan hetgeen
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besluit van 21 Januari 1897 (S'taatsblad No . 46) tot vast-

stelling van eenen algemeenen maatregel van bestuur als
bedoeld bij artikel 4 der Arbeidswet 1) . In eene zaak
walks voor belanghebbenden zoo kostbare gevolgen kan
hebben, mocht naar men meende, niets worden verzuimd
om de meest zorgvuldige overweging to waarborgen, en
dit scheen alleen to kunnen gesehieclen door haar bij de
wet to regelen . Mocht dan later de noodzakelijkheid van
eene wijziging blijken, dan zou die kunnen geschieden op
gelijke wijze als bij art . 3 van de Hinderwet, met betrekking
tot de oprichting van inrichtingen walks gevaar, schade
of hinder kunnen veroorzaken, is bepaald . Pat dit voorbeeld niet was gevolgd, beg reap men to minder, omdat,
near men meende to waters, nimmer is gebleken, dat de
hierbedoelde regeling in de praktijk tot moeilijkheden heeft
aauleiding gegeven ."
Opzettelijk is door ons deze passus nit dit v. V. volledig geciteerd, om to doers zien hoezeer de her gevoerde
besehouwingen overeenstemmen met hetgeen door ons is
opgemerkt . Er is dus grond om to hopen dat hat Parlement de Begeering niet volgen zal op den wag der uitbreiding van wetgeving door het uitvoerend gezag . Tegenover de argumenten der Begeering voor overdracht van
regeling aan bestuursmaatregelen, plaatst dit Voorloopig
Versiag de uitspraak dat de meest zorgvuldige overweging
van een zaak alleen gewaarborgd kan worden door die zaak
bid de wet to regelen . 2 )
1) n .L de quaestie van vrouwen- en kinderarbeici in steenfabrieken,
2) De vraag, in hoever regeling van wettelijke aangelegenheden bij
bestuursmaatregel aanbeveling verdient, is ook bij de debatten over de
herziening der Drankwet in de Tweeds Kamer gesteld ; vooral in de vergadering van 4 Mei 1 .1, is deze vraag besproken naar aanleiding van hat
Regeeringsvoorstel om in art . 1 hat alooholgehalte van sterken drank bij
bestuursmaatregel vast to stellen . Op de o .i, alleszins juiste bezwaren
daartegen, aangevoerd door de HH . B o e 11, Will i n g e ii, Bo a, d e S a v o rn in L oh ni a n e ii M e 1 oh e r s, aismede op de bestrijding van die bedenkingen door de Ministers van Binnenlandsohe Taken en van Justitie words
bier sleobts pro meinorie de aandacbt der lezers gevestigd .
O .E .iV
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DE VREDE VAN AMIENS,
wat er aan voorafging en op v&gde
DOOR

IL L. VAN OOIRDT .

You cannot conceive, you who live in times
of peace and charity, how fierce the hatred was
in England at that time against the French, and
above all against their great leader. It was more
than a mere prejudice or dislike . It was a deep,
aggressive loathing .
A. CONAN DOYLE. (,,llodne y Stone").

De wereldtentoonstelling van St-Louis heeft dit gemeen
met die welke in 1893 to Chicago ward gehouden, dat zij
een j aar to last komt . Ward to Chicago de ontdekking van
Amerika herdacht, to St-Louis wordt hat eeuwfeest gevierd
der aanhechting van Louisiana aan hat grondgebied der Unie .
Bij den vrede van Parijs (1763) was Engeland als overwinnaar uit hat strijdperk getreden . Dit bleak vooral in.
Noord-Amerika . Frankrijk en Spanje moesten al hunne
ten Oosten van den Mississippi gelegen bezittingen aan
Engeland afstaan. Spanje echter kreeg als vergoeding hat
Fransche territoor ten Westen van die rivier, dat den naam
van Louisiana droeg 1) . Prankrijk was dus, wat men noemt,
1) Het ten Oosten van den Mississippi gelegen deal van Louisiana
ward sedert 1763 niet meer onder die benaming begrepen . Tegenwoordig
is de benaming L . beperkt tot den staat gelegen aau den benedenloop
van genoemde rivier .

379 het kind van de rekening : het verloor met en slag al ziju
uitgestrekte bezittingen op het Noord-Amerikaan sche Conti. Twintig jaar later werden de Engelche bezittingen
nent
ten Oosten van den Mississippi en ten Zuiden van de meren
onafhankelijk, behalve Florida, dat Engeland aan Spanje
teruggaf en dat in 1819 door dit rijk aan de Unie zoude worden
verkocht . Louisiana wend in 1801 door Span je weder aan
Frankrijk afgestaan. Reeds na verloop van twee jaar volgde
de overdracht van dit territoor aan de Vereenigde Staten .
Wat bracht Frankrijk er toe zich reeds zoo spoedig
weder to ontdoen van het naar den Roi Soleil genoemde land P
Sedan 1763 stood begunstiging der langzamerhand
1egen Engeland in verzet komende en na 1783 onafhankelijke Amerikanen op het program van actie der Fransche
buitenlandsche staatkunde . Toen flu in 1803 de hervatting
van den nauwelijks gestaakten strijd tusschen Engeland en
Frankrijk meer en meer onvermijdelijk bleek en de Franschen
door den opstand op St-Domingo reeds tot groote krachtsontwikkeling in de Nieuwe Wereld genoodzaakt warm .,
verkocht B o n a p a r t e Louisiana aan de Unie om zoodoende
eene verovering van dit gebied door de Engelschen to voorkomen en tevens de Unie to versterken . Al kwam het eerst
in 1812 tot een openlijke vredebreuk tusschen de Yereenigde
Staten en Engeland, de naijver tusschen deze beide rijken
was reeds in 1803 groot genoeg om iedere versterking der
Unie den Engelsehen een doom in het oog to doers zijn .
En inderdaad, de aanhechting van het uitgestrekte, vruchtbare territoor tusschen Mississippi en Rocky Mountains,
waardoor op eens het grondgebied der Vereenigde Staten
wend verdubbeld, was voor dezen eene aanwinst van zo®
grout gewicht, dat daaraan niet ten onrechte de beteekenis
is toegekend van ,,une seconde fondation des Etats Unis" .
Tijdens de onderhandelingen betreffende den verkoop zeide
Bonaparte tot Barbe-Marbois, den Franschen minister van financiers : ,,Si j e reglais mes conditions sur ce que
ces wastes territoires vaudront aux Etats Unis, les rode mnits n'auraient point de bornes . Je serai modere en raison
mime de l'obligation oui je suis de vendre" . En dat Bo n a-

p a r t e den verkoop niet sloot om den wills van den bedongen prijs (60 millioen francs), dien Frankrijk toch overigens
in verband met de toebereidselen tot den oorlog best kon
gebruiken, wordt bewezen door zijne woorden ten aanzien
van Louisiana : ,,a peine j e l'ai recouvree que j e doffs m'atla perdre . Mais si ells m'chappe ells coutera
tendre
plus cher un jour a ceux qui me forcerit a m'en dpouil1er
qu'a ceiix
qui je veux la remettre . . . . et it me semble
que dens la main de cette puissance naissante" (n .1 . do
TJnie) „ells sera plus utile a la politique et mme au commerce de la France que si j e tentais de la gander" .
Er bestond dus eon rechtstreeksch verband tusschen den
afstand van Louisiana en de kort daarop gevolgde hernieuwing van den Engelsch-Franschen oorlog .
Nauwelijks was de 19e eeuw begonnen of de oorlog,
hear door de 18e eeuw gelegateerd, was geeindigd . De
vrede van Amiens kwam tot stand. IRevolutie en tegenrevolutie waren in Frankrijk bedwongen . lTrede op aarde!
Blelaas, spoedig bleek het, dat die vrede slechts eene bedrieglijke, kortstondige stilts was, voorafgaande een storm
nog veel heviger den die welke de uitgangen den 18e eeuw
had vergezeld . De hernieuwde vredebreuk tusschen Engeland en Frankrijk, waarbij ook ons vaderland betrokken
was, heeft zulke verstrekkende gevolgen gehad, dat het wel
de moeite loont er nog eens bij stil to staan . Lang vbbrdat
Engeland in 1793 het middelpunt wend van de Eerste Ooalitie tegen het revolutionnaire Frankrijk, had het tegen het
feodale Frankrijk herhaaldelijk krijg gevoerd met hetzelfde
doel voor oogen waarmede het tegen dat land tijdens de
Eerste IRepubliek en later tijdens het Eerste Keizerrijk den
stn ijd aanbond.
Bat doel was : de alleenheerschappij ten zee .
In 11 803 was dat doel nog niet bereikt . Inde bellum .
Na 1815 heeft Engeland zijne houding tegenover
Frankrijk gaandeweg gewijzigd . Tegenwoordig valt er zelfs
een bepaalde toenadering tusschen beide Staten op to merken .
Verschillende oorzaken, to veel om hier op to noemen, hebben
daartoe inedegewerkt, hoofdzakelijk de omstandigheid dat
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dan met die van Frankrijk in botsing komen. Daarenboven
zijn de maritieme strijdkrachten van alle groote mogendheden thans zoodanig vermeerderd, dat Engeand het streven
naar de alleenheerschappij ten zee heeft moeten prijsgeven .
In de periods die ons her zal bezighouden uitte zich dat
streven echter nog met onverminderde kracht .
Van het spraakgebruik, dat medebrengt om bij het
noemen van een vrede alleen het formeele sin digen van den
voorafgeganen oorlog aan to duiden, kan, wat betreft den
,,Vrede van Amiens", worden afgeweken . Die vrede toch is
feitelijk slechts een eenjarige wapenstilstand geweest, door
de beide kampioenen gebezigd om weder op adem to komen .
Wij geven dus de benaming ,,Vrede van Amiens" aan de
eenjarige vredesperiode van 27 Maart 1802 tot 18 lei 1803,
waaraan een negenjarige oorlog was voorafgegaan en die
wend gevolgd door een elfjarigen oorlog met een bloedig
naspel van honderd dagen .
Het had er veel van of de andere groote mogendheden van Europa slechts op de hernieuwing van den oorlog
tusschen de beide Kanaal-staten hadden gewacht om zich
opvolgend of bij herhaling op Frankrijk to werpen, dat,
onder zijn geniaal staatshoofd, de oorlogsverklaringen den
continentals machten steeds beantwoordde met krachtige
strategische aanvallen . Ten slotte wend Frankrijk zeif do
staatkundige aanvaller, die geheel Europa in den strijd medesleepte als had hot tot Bevies gekozen : Qui non est mecum
contra me est . Van al die krijgstafereelen vormde evenwel

Engeland den achtergrond .
De Britsche panter had zich op den stier geworpen . En
terwiji deze, in de arena voortdurend tot den strijd aangezet, zich door zijne verwoede aanvallen op de talrijke
toreadors uitputte, bleef de panter zich zonder ophouden
vastklemmen aan zijne proof . . . .
Totdat zij bezweek .
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VO~r den vrede van Amiens .
Gedurende Fox' s verblijf to Parijs, in October 1801,
vertoonde men aan den leider der Whigs in hat Louvre eene
groote, voor Bo n a p a r t e bestemde, globe . Temand maakte
hierbij de opmerking, dat het machtige Brittanje toch maar
een kleine pleats op den aardbol inneemt . ,,Zeker", antwoordde de Brit, ,,dat is zoo" . ,,Maar", voegde hij er aan
toe, terwijl hij zijne armen om de globe sloeg, ,,de Britten
omvatten den geheelen aardbol door hunne macht ." Met
daze woorden had Fo x hat streven der Engelsche staatkunde duidelijk en j uist geschetst .
Den geheelen aardbol omvatten door zijue macht! Dat
doel kon Engeland slechts bereiken door middel van de
oppermacht tar zee . Sedert El is a b e t h de Engesche oorlogsmarine schiep, was door Engeland rusteloos near dat
doel gestreefd, met eene besliste, weloverwogen continulteit .
Daarom had Engeland, ook nog na de vernietiging der
Armada, de Nederlanden tegen Spanje gesteund 1) ; daarom
had hat later, vooral na Duins, zijne houding tag enover
ons gewijzigd. Door C r o m w e 11 was de Engelsche vloot
belangrijk versterkt . D e W i t t sloeg Engelands herhaald
voorstel tot een bondgenootschap af, begrijpende, dat Engeland Nederland slechts wilde gebruiken om zijn eigen
macht uit tie breiden en de ervaringen, door Nederland in
later jaren opgedaan, hebben de gegrondheid van die vrees
aangetoond . Nadat daarop onze macht tar zee was gefnuikt,
aan ouzen handel door de .Ate van Navigatie een gevoelige
slag was toegebracht en hat Mare clausum in de dusgeuaamde
Britsche zeeen door ons had moeten worden erkend, kwam
Engeland in botsing met Frankrijk, gedurende langen tijd
de eenige mogendheid, die in staat scheen Engeland tar
zee near de kroon to steken, vooral na de organisatie der
Fransche marine door Colbert . In 1666, toen Frankrijk
1) Even after the defeat of the rmada English statesmen continued
to look with great dread on the maritime power of Philip (Macauly, War
of succession in Spain).
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een voorspell van den strijd gegeven . In 1668 (Triplealliantie) benutte Engeland den steun van Nederland en
Zweden tegen Lo d e w ij k XI IT. Wel vereenigde zich Engeland van 1672-1674 met Frankrijk tegen ons Vaderland
then aan onze zeemacht nog eon laatste slag moest worden
toegebracht, dock, nadat in 1678 Frankrijks overmacht tar
zee op Nederland was gebleken en daarop in 1689 J a c o b u s
II van den Engelschen Croon was gestooten, ontbrandde de
strijd om de oppermacht tar zee tusschen Engeland en
Frankrijk, die, met kortere of langere tusschenpoozen, gedurende de geheele 18e eeuw ward voortgozet . Alleen
gedurendo eeno korte periods (1718-1721), verbond Engeland
zich met Frankrijk, gebruik makende van de oneenighoden
tusschen dit rijk en Spanje om de wader opkomende zeemacht
van laatstgenoemden staat met Frankrijks huip to fnuiken .
Engelands streven om op Frankrijk do overmacht tar
zee to verkrijgen wend door do veroveringszucht van L o d e w ij k XI IT, tengovolge waarvan Frankrijk herhaaidelijk
met Duitschland en zijne bondgenooten in oorlog geraakte,
in do hand gowerkt . Nederland was in den Spaanschon
successieoorlog aan zijn bondgonootschap met Eng eland
getrouw gebleven, hoewel de krijg onze scbatkist uitputte
en Frankrijk tot twee maal toe vredesvoorstollen deed, die
afstuitten op Engelands onverzettelijkheid . In 1704 had
do Nederlandsche marine medegowerkt aan do verovering
van hat, reeds door C r o m w o 11 bogeerdo, Gibraltar . Engeland beloonde do Bopubliek door buiton haar om met
Frankrijk do vredospreliminairon vast to stellen en hot
Staatscho lager bij Denain in don steak to laton, tengovolgo
waarvan dit do nedorlaag bed . Po 1 i g n a c s woorden daarop
onzon afgovaardigden to Tltrocht toogoduwd : ,,Wij zulbon
onderhandebon bij U, over U on zonder TI" hebbon eono
trourigo vermaardheid verkrogon . Engeland verwiorf bij
den vrede in 1713 groote handolsvoordeelen on gebiedsvermeerdering. Nederland verkreog niets dan hot ,,recht van
barriers", zijnde oeno kostbaro verplichting ten bate van
Europa .
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In Oost-Indie breidden do Engelschen hunne maclit
meer en meer ten koste der Franschen nit en ook in NoordAmerika moesten de :Fan schen eerlang voor hunne antagonisten onderdoen. Do Engelsch-Fransche grensgeschillen
in de Nieuwe Wereld vormden do naaste aanleiding tot
den zevenjarigen oorlog (1756-1 763) omdat U e o r g e II,
bevreesd voor ziju keurvorstendom IE[annover, met F r e d e r i k
IT van Pruisen eon verbond sloot, na hiertoe to vergeefs
bij Maria T here s i a to hebben aangeklopt . Pit had
weder hot Fransch-Oostenrijksche verbond ten gevolge gehad .
Het EngeEsch-Fransche antagonisms had aldns ten slotte
Bourbon en Habsburg tot elkander gobracht! De vrede
van Parijs verschafte Engeland opnieuw eene belangrijke
gebiedsvergrooting in Amerika ; in Oost-Indie was de Engelsche maclit thans voor good gevestigd .
Do krachtsontwikkeling van Engeland gedurende den
opstand in Noord-A.merika, die hot met Frankrijk en, tengevolge van hot in 1761 tusschen dit land en Spanje gesloten ,,Bourbonsche familieverbond", ook met laatstgenoemd
rijk in botsing bracht, was verbazingwekkond . ,,England
schiug sick mit Riesenkraften gleichzeitig anf fiinf Kriegstheatern in fast alien Welttheilen ." 1 ) Nederland, sedert 1713
ineer en meer gedaald, kwam in 't gedrang, niet hot minst
door oigen schuld . Toen de Algemeene Staten op Engolands
aanzoek om eon bondgenootschap hot stilzwijgon bowaarden, maakte do Engoische marine jacht op onze koopvaarders zoodat ,,die englischen Hafen in weichen Prisengerichte functionirten, formlich mit ihnon" (d . z . Nederlandsche
schepen) angefflhlt warden ." 2) Daarna word aan Nedorland
door Engeland de oorlog verklaard, eon oorlog waarin
Doggersbank en eon tweetal geisoleerde heldenfeiten do
eenigo lichtpunten vormden to midden van eon nacht van
schande en ellende, die door den afzonderlijken EngelschNederiandschen vrede van 1784 word bestendigd!
In dozen oorlog kende Engelands maritieme willekeur
tegenovor de neutralen, gebaseerd op hot z .g. ,,oude zee1) Oar 1 Berg b ohm . Die bewaffnete Neutralitttt, biz . 210.
2) Ibid . biz . 178 .
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reclit" van het Consolato del

are, nagenoeg goon greuzen .
De represailles van Frankrijk en Spanje verbeterden
den toestand geenszins, zoodat daze voor do neutralen
meer en meer ondraaglijk ward . K a t h a r i n a I I van
Rusland deed in 1780 eene poging oin hieraan een eind
to maker . Nadat de Russische vloot was gemobiliseerd
zond Rusiand eene Verk .wring wan de Hover van London,
Versailles en Madrid waarin de aanspraken der neutralen
warden geformuleerd, en noodigde de neutrals mogendheden nit, zich to vereenigen tot een Bond van gewapende
neutraliteit 1 ) . Denemarken en Zweden trader dadelijk toe,
en vender achtereenvolgens ook Nederland, Pruisen, Oostenrijk, Portugal en de Beide Sicilian . Do oorlogvoerenden,
behalve Engeland, verklaarden de aangegeven beginselen
(door IFrankrijk trouwens reeds van 1778 of voorgestaari)
to erkennen . Nederland, na lang aarzelen tot den Bond
toegetreden, toen de botsing met Engeland reeds onverinijdelijk was, ondervond er goon steun van .
Bij den vrede van Versailles handhaafde Engeland hot
oude zeerecht met zijn uitgebreide buitrecht, papieren blokkade, toevallige contrabands en kaapvaart . Do bond van
gewapende neutraliteit ging uiteen, zonder jets duurzaams
to hebben uitgewerkt .
In den in 1793 opnieuw tegen Frankrijk begonnen
krijg bracht Engeland hot ,,oude zeerecht" terstond wader
in toepassing . Zelfs Rusland verklaarde in . 1792 egenover
Frankrijk hot ,,oude zeorecht" zddlang to zullen toepasse
totdat dear orde en rust zouden zijn teruggekeerd. Engelands willekeur word echter ook nu wader z66 ondraaglijk,
dat K a t h a r in a' s opvolger Paul I in 1800, hoewel nog met
Frankrijk in oorlog, door eene conventie met Denemarken,
Zweden en Pruisen hat verbond der gewapende neutraliteit
vernieuwde . Loch P a u 1 I word in Maart van hot volgende
1) Rusland wilds de gevoeligheid van Engeland sparer . Pit blijkt
hieruit, dat hat met de publicatie van zijn Manifest wachtte, totdat eene
handeling der Spaansche marine als do reehtstreekscbe aanleiding dier
publicatie kon worden voorgesteld . En dat, terwiji de Engelsohe marine
bijna dagelijks gegronde radar tot klachten gaf!
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in eene conventie met Engel and h et liberals zeerecht wader
prijs, zoodat ook de andere Staten zich opnieuw aan Engelands
willekeur moesten onderwerpen ; Denemarken echter Diet dan
nadat den Zen April 1801 Kopenhagen door Hyde Park e r
en N e s o n was beschoten en de Deensche vloot deerlijk
was gehavend ais straf voor de vermeteiheid, dat hat zich
tegen Eng elands maritiem despotisme had durven verzetten!
Ret Engelsehe maritieme ,,recht" had opnieuw gezegevierd!
De uitspattingen en brooddronkenheid, waarmede de
Fransche revolutie gepaard ging, wekten terecht in Europa
een diepen of keer, die echter de oorzaken dies vreeselijke
tooneelen to veal deed over hat hoofd zien . Begrijpelijk is
hat ook, dat, na de beteugeling der hartstochteu in Frankrijk, B o n a p a r t e' s daden bij vale regeeringen bezorgdheid en vooral naijver wekten . Afkeer, v ei"n t waartl 1 i ii
bezorgdheid en naijver van Europa ten opzichte van Frankrijk, wat kwamen zij Eng eland to stade en hoe goed wist
dit rijk daarvan partij to trekken! Engeland, dat zijn doel,
de heerschappij ter zee, Diet nit hetoogverloor,had
bemerkt, dat Frankrijk Dog steeds in staat was den strijd
aan to binden tegen de Britsche maritieme tyrannic . Zelfs to
midden der stormen van revolutie, terrorisme, tegenrevoIttie
en burgeroorlog, tegelij kertij d aangevallen en bedreigd door
schier geheel Europa, had Frankrijk Diet alleen in . den
oorlog to land gezegevierd maar tevens gelegenheid en
middelen gevonden om wader to worden eene zeemogendheid van den eersten rang, de eenige die Engeland trachtte
op zijde to stevenen .
De eerste Coalitie was door het succes der Fransche
wapenen gaandeweg ontbonden . Met de tweeds was hat
Diet veal beter gegaan . Reeds spoedig na 18 Brumaire had
Bo n a p a r t e to vergeefs aan Engeland en Oostenrijk verzocht vrede to sluiten . „Comment", aldus schreef B on a part e
aan U e o r g e III ,,comment les deiix nations les plus
eclaires de l'Europe peuvent-elles sacrifier a des ides de
vaine grandeur le bien du commerce, la prosperit iuterieure,
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dat Engeland slechts met Frankrijk zoude willen onderhandelen op den grondsiag van hat herstel der oude
dynastie . Toen die voorwaarde wend gesteid, die eerst in
1814 zoude ophouden beiachelijk to zijn, had eenerzijds
Engeland Malta en Egypte nog niet vermeesterd en had aan
de andere zijde Frankrjk de overwinningen van Marengo
en van Hohenlinden n og niet bevochten en den vrede van
Luneville nog niet gesloten! Intusschen ward Frankrijks
onverzoenlijke vijand William Pitt in hat begin van
1801 als eerste minister van Engeland door den meer vredelievenden A d d in g to n vervangen . Hoewel de vredesonderhandelingen aanvankelijk niet wilden viotten, deden N e 1s o it s echec bij Boulogne en de afstand van Trinidad en
Ceylon, to Londen de schaal ten gunste van den vrede
overslaan, een vrede tronwens door de beide onderhandelaars, 0 t to en H a w k e sb u r y, evenzeer begeerd .
Spontaan en algemeen was de vreug de, zoowel in Engeland als in Frankrijk, toen de tijding bekend ward van . hat
sluiten der vredespreiiminairen to Londen op 1 October
1801 . Te Londen weerklonk order hat feestgeschal luide
de kreet Bonapctrie for ever! De koerier, die den 3eu October
nit Londen to Malmaison aankwam, vond de drie consuls
bijeen . Groot was hunne blijdschap . Zij omheliden elkander .
C a m b a c r e s riep uit : ,,Nu wij den vrede hebben moeten
wij ook nog een handelsverdrag met Engeland sluiten, dan
is aile radar tot oneenigheid tusschen beide landen nit den
wag geruimd ." Bo n a p a r t e, minder optimistisch, vreesde
voor allerlei bezwaren op dit terrain . Het zoude later
biijken, dat hij zich hierin niet had vergist . Toen, enkele
uren na de onderteekening der vredespreliminairen, to
Londen hat bericht inkwam, dat M e no u Alexandri aan
de Engelschen had overgegeven, zeide H a w k e sb it r y tot
O t to : ,,G-elukkig, dat daze koerier 8 uren na de onderteekening is sang ekomen! Ware hilj vroeger gekomen, de publieke
opinie zoude mij hebben genoodzaakt meer to eischen en
de onderhandelingen zouden waarschijnlijk zijn afgebroken .

388 vrede is meer waard dan een eiland meer of minder ."
Een eiland meer of nainder! Weinig vermoedde hj,
die dit zeide, dat om een klein eiland moor of minder
spoedig do strijd zoudo worden hervat . Maar dat eiland
was dan ook de sleutel der Middellandsche zee, Malta!
Tndertijd, na 18 Brumairo, had Pitt gezegd, dat Engeland Been staat kon waken op de beloften van Frankrijk,
zoolang Bo n a p a r t e het eenige orgaan was van dit land
waarmedo kon wordon onderhandeld . In 1801, tijdens het
sluiten der vredespreliminairen en in 1802, bj hot sluiten
van don vrede van Amiens, was B o n a p a r t e nog steeds
hot orgaan van Frankrijk. Hot vijandolijke lood had hem
evenzeer gespaard als do machine infernale . Maar thans was
Frankrijks positie in Europa verzekerd ; Engeland vermocht
daartegen op dat oogenblik niets to doen . Omgekeerd
echter meende Engeland ter zoo allos to hebben verkregen
wat hot voorloopig begeerde . Want, hoe groot ook hot
succes der Fransche legers mocht zijn geweest, do Engelsche
marine had over do Fransche gezegevierd, Egypte on Malta
waxen daarvan sprekende bewijzen .
En daarom sloot Engoland den vrede van Amiens .
met Bo n a p a r t e als orgaan van Frankrijk .
Do

II .
Gedurende den vrede van Amiens .
Do vreugde in 1801 aan den dag gologd over het
eindigen van den oorlog was in Engoland reeds spoedig
morkbaar bekoold, zelfs reeds toen do eigenlijke vrede ward
gesloten . Frankrijks snel toenemende bloei en maclit wokton
En gelands naijver op . Onder B on a part e s kraclitig en
wijs bestuur nam Frankrijk in 1802, hot vredosjaar 1), eone
schitterendo positie in, zoowel in staatkundigon en miiitairen als in economisclien zin . Nog to midden van do
inspanningen des ooriogs had B on apart e hot bestuur op
waste grondslagen gevestigd ; voor de belangen van land1) De vrede met Portugal, Rusland en Turkije was ook tot stand
gekomen .
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aanleggen of verbeteren ; sere concordant gesloten, den godsdienstvrede hersteld, geloofsvrijheid verzekerd ; de financiers
geregeld, de rechtspleging herzien . Na het sluiten van
den vrede werd de sterk gehavende zeemacht gereorganiseerd, het onderwijs geregeld ; werden kunsten en wetenschappen bevorderd . Voorwaar, het genie van B on a p a r t e
blonk in vredestijd niet minder dare in den krijg . }]Iij had
den oorlog niet van noode om aan zijne eerzucht to voldoen ;
hij die op de puinhoopen van het door de revolutie verwoeste koningschap een bestuur had gevestigd hechter dan
dat koningschap zelve ooit was geweest ; hij die aan zijn
rijk niet alleen eer, roem, aanzien en glens had geschonken
maar ook rijkdom, welvaart, voorspoed en orde . En dirom,
omdat hij niet alleen wilt to overwinnen maar ook to
consolideeren, niet alleen had afgebroken maar ook opgebouwd, dairom kiom Bo n a p a r t e steeds hooger . Hij wordt
benoemd tot eersten Consul voor zijn levers ; reeds blinkt
de keizerskroon in 't versehiet, die den glares van Frankrijk
zal voltooien. Maar, als N a po 1 e o n zichzelf die kroon zal
op 't hoofd zetten, zal Frankrijk reeds weder in oorlog zijn
met Engeland, een oorlog die niet zal eindigen v®drdat
de Fransche keizerskroon hem weder van 't hoofd zal zijn
gerukt .
Near buiten ream Frankrijks invloed voortdurend toe,
met name in Italie . Nadat B on apart e de Cisalpijnsche
republiek, (onwederlegbaar bewijs der vernietiging van
Oostenrijks macht of invloed in Italie) 1) weder belangrijk had
vergroot, koos deze hem in Januari 1802 tot hear president
en ream, tegelijk met de aanvaarding van dat presideutsehap
door N a po 1 e on B o n a p a r t e, den naam aan van italiaansche republiek . Hierdoor legde N a po 1 e on den grondslag der Italiaansche eenheid . Terecht zeide hij tot M e l z i
in 1805 : ,, Wie heeft 5 a 6 provincien, vroeger door 5 a 6
verschillende vorsten geregeerd tot &n Staat gemaakt P
Wie anders dan het Fransche leger en ik die het aanvoerde P
1) VeDetie, sedert Oanapo-Formio Oostenrijksoh gebied, zoude weidra,
bij den vrede van Pressburg, aan Italie worden toegevoegd.

39 0 W--Indian ik hat gewild had zoo ware Opper-italic thans in
stukken verdeeld om tot pasmunt to dienen waarmede de
Paus, de Oostenrijkers en de Spanjaarclen hunne rekeningen
zouden hebben vereffend . Tot cl'ien prijs zoude ik de
mogendheden hebben kunnen winner, en voor Prankrijk
den vrede op het vasteland hebben kunnen verkrijgen ."
Ret fait, dat de stiehter der Italiaansche republiek van
Italiaansche afkomst was en de afgevaardigden, die hem to
Lyon hat presidentschap kwamen aanbieden, in hun eigen
taal toesprak, verhoogde de algemeene geestdrift order ziju
nieuwe onderdanen . En als drie jaar later (26 Mei 1805)
Keizer N a po 1 e on in de Kathedraal van Milaan zich met
de ijzeren kroon der Lombarden zal tooien order hat uitspreken der woorden : Dio me la diede, 9uai a chi la occa
(God geeft ze mij, wee hem die haar aanraakt), dan zal er
in de hoofdstad van hat nieuwe Koninkrijk eene geestdrift
heerschen zoo spontaan en zoo algemeen, dat slechts een
onverbeterlijke Pyrrhonist can de oprechtheid daarvan zoude
kunnen twijfelen . Op die kroon der Lombarden stonden
de woorden gegrift : rex totius Ia1iae en al zoude N a p o I e o n ze niet verwezenlijken, hij had de vervulling er van
aithans voorbereid.
Hat reeds in 1798 door den Koning van Sardinia of
gestane Piamont (een afstand door K are 1 E m a nu al, toen
hij zich to Cagliari in veiligheid beyond, wader herroepen)
ward, evenals, Elba, in 1802 bij Frankrijk ingelijfd . Op den
Bijksdag van Regensburg (24 Aug . 1802-25 Febr . 1803)
traders Bonaparte en Alexander van Rusland op als
bemidclelaars bij de secularisatie en bij de schadeloosstellingen van Duitsche vorsten . Hat huffs van Oranje kreeg
Fulda, Corvey en Dortmund . De opstand in de llelvetische
republiek ward door Bo n a p art e gedempt, die daarna
als Bemiddelaar dier republiek optrad (Febr . 1803) . Een
en ander wekte meer en meer Engelands ijverzucht . Bij den
eeuwenouden naijver tegen Frankrijk voegde zich in hat
begin der 196 eeuw nog een nieuwe reden voor Engeland
tot den oorlog . Door de krachtige ontwikkeling der Engelsche industrie tengevolge der vale uitvindingen op technisch
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regeeringsregime, eene scherpe tegenstelling ontstaan tusschen den ouden adel, de gentry en de kapitalisten ter eene
en de lag ere standee ter andere zjde . Het groot-grondbezit
nam toe, de industrieele centre werden dicht bevolkt . Ten
einde nu een tegenwicht to hebben tegen den invloed der
ideeen die de Fransche re volutie ook naar Engeland had
dose overwaaien, en to voorkomen dat zij zouden wortelschieten zooals in Amerika, wend door de aristocratic de
aloude heat tegen Frankrijk levendig gehouden . In Bo n ap a r t e wend als het ware het geheele Fransche yolk gepersonifleerd . De protectionistische maatregelen door Franrijk
zoowel als door Engeland genomen, begunstigden het streven
der Engelsche aristocraten . B o n a p a r t e wilds zijn protectionisme niet prijsgeven zonder evenredige compensatie .
Hij zoude intusschen gaarne eene handelsovereenkomst
hebben gesloten en zond C o q u e b e r t ter onderhandeling
naar Londen . Die zending lisp echter op niets nit . Zoo
bleef dan de commercieele strijd bestaan . F o x waarschuwde
in het Parlement voor de ,,schraapzucht van gouddorstige
kooplieden" in Engeland, waardoor de vrede werd bedreigd .
Den zeehandel, het ineesterschap ter zee, dIrom ging het, als
van ouds! Dat bleek ten overvloede uit de woorden die de toch
waarlijk niet oorlogzuchtige A d ding t on tot 0 t to sprak :
,,Gij hebt feitelijk Italic in bezit genomen door PiemoxLt met
nw grondgebied to vereenigen en den Eersten consul het presidentschap der Italiaansche Republiek op to dragen ; Uwe troepen liggen
in Zwitserland ; g ij regelt als scheidsrechters de Duitsche aangelegenheden . WIJ leg gen ons bij al dee uitbreidingen van de Fransche
macht neder ; wij laten u bet vests land! Maar er ziju landen waarover het Engelsche yolk gemakkelijk in drift zoude kunnen worden
ontstoken namelijk Holland en Turkije . Gij bebt het overwicht in Holland,
dat is een natuurlijk gevolg van uwe stelling aan den Itijn . Doch, voeg
geen uiterlijk vertoon van maclit bij de feitelijke heerscbappij die gij in
dat land uitoefent . Indien g ij bijvoorbeeld aldaar hetzelfde wildet doer,
wet gij reeds in Italic hebt gedaan, door to tracbten den Eersten Consul
bet presidentschap van die Repnbliek to bezorgen, den zou de Engelsche handel er de bedoeling in zien om Holland met Frankrijk to vereenigen en hij zoude zich daarover ten hoogste verontrusten" 1) .
1) T hi e r a, Histoire du Consulat et de l'Empire .

39 2 -A d d i n g t o n, die den vrede wilds bewaren, stond tegenover de machtige Tory-oppositie van P it t cs . die tot den
oorlog dreef. Meer en meer nam de anti-Franschgezinde
stemming in Engeland toe . let regende to Londen schotschriften tegen Bo nap art e, die duidelijk bewezen, dat de
Engelsehe natie het met leede oogen aanzag hoe het met
vests hand bestuurde Frankrijk met den dag toes am in
aanzien, macht en bloei. Samenzweerders tegen N a pOl e o n,
zooals Ge o r g e C a do u d a 1 c .s . werden in Engeland geduld,
zoo niet bezoldigd . Van Portsmouth n.aar de trust van
retagne via Jersey, had een onophoudelijk verkeer pleats
der medeplichtigen van C a do u d a 1 . De uitgeweken leden
der Bourbons, A r t o i s en B e r r y, werden in Engeland niet
alleen met de vereischte onderscheiding behandeld, dock
zelfs officieel met vorstelijke eerbewijzen overladen terwiji
zij toch openlijk samenspanden tegen de regeering van
bet met Engeland op voet van vrede verkeerende Fraukrijk!
Ret ministerie Addington zondigde bovenal door zwakheid,
door de niet-toepassing der Alien-bill die het de bevoegdheid schonk to voorkomen, dat het hospitium werd misbruikt
en Engeland zoodoende werd een broeinest Iran samenzweerders tegen Frankrijk . Pat B on a p a r t e zich hierover
in den officieelen Moniteur beklaagde wend hem door de
Engelsche regeering kwalijk genomen . Ook op het vests
land, (dat Engeland volgen s A d d in g to n s bovenaangehaalde woorden aan Frankrijk list !) werd van de overzijde
van bet Kanaal nit tegen Frankrijk geintrigeerd . Tijdens
de Zwitsersche onlusten (blz . 390) bood een Engelsch agent,
M o o r e, den Zwitsers wapens en geld voor den strijd tegen
de Franschen, en trachtte Oostenrijk en Rusland heimelijk
tegen Frankrijk op to zetten onder belofte van financieelen
steun . Deze poging mislukte evenwel .
Engeland kwam ook zijne verplichting, volgens het
vredes-tractaat van Amiens, niet na om Malta, onder
garantie van Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Spanje, aan
de Orde van St . Jan terug to geven . Frankrijk had aan
zijne, bij hetzelfde vredestractaat opgelegde verplichting one
binnen drie maanden Napels en Tarente to ontruimen,
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reeds binnen twee maanden voldaan . De niet-ontruiming
van Malta kon Engeland tot in November 1802 op goede
gronden verdedigen . Engeland toch had onmiddellijk na
hat sluiten van den vrede, overeenkomstig de bepalingen
van het vredesverdrag, aan de vier genoemde mogendheden
de garantie verzocht . T a 11 e y r a n d had verzuimd dit verzoek namens Frankrijk to doers . Alleen C h a a g n y, de
Fransehe gezant bij hat Oostenrijksehe hof, had (op eigen
initiatief) namens de Fransehe regeering de garantie gevraagd
en verkregen . Toen eenigen tijd later Frankrijk zijn verzuim had hersteld, weigerde Rusland de garantie toe to
zeggen . Daarenboven had B u sp o 1 i, door den Pans tot
grootmeester der Orde benoemd, geweigerd den moeilijken
post to aanvaarden op een eiland door Engeland begeerd
en door Frankrijk niet aan Engeland gegund .
Engeland gevoelde meer en meer spijt over de gedane
belofte om hat strategiseh gewichtige punt wader prijs to
geven . Nadat ook Rusland en Pruisen ten slotte de garantie
van Malta hadden. aanvaard en dus ook de formeele bezwaren
waxen overwonnen, greep Engeland wader een ander voorwendsel aan, ni . hat in den Moniteur gepubliceerde Rapport
van den door
o n a p a r t e openlijk near hat oosten gezonden kolonel S e b a st i a n i . Tevergeefs betoogden F o x en
zijne geestverwanten, dat dit Rapport niets bevatte, dat de
bezorgdheid van Engeland behoefde gaande to maken, dat
dit alleen reeds nit hat fait der publiceering bleak .
Gibraltar en Malta! Ret bezit dier punters beteekende
de heersehappij over de Middellandsehe zee. De verpliehting
one. Malta wader to verlaten wilde Engeland nu eenmaal niet
nakomen . Bleef Frankrijk vasthouden aan zijn eiseh tot
ontruiming den was de oorlog onvermijdelijk. Trafalgar lag in
't verschiet . Nadat Engeland openlijk had verklaard Malta
niet to zullen ontruimen zeide Bonaparte tot Wi t h w or t h
(18 Febr . 1803) ,,Wat zoude de wereld van ons denken als
wij een pleehtig verdrag door TI onderteekend, door TI lieten
verkrachten P Men zoude gears twijfelen aan onze energie .
Tat mij betreft mijn besinit is genomen, ik zie TI nog
liever meester op de hoogten van Montmartre den op die
O .E .1V6
25

- 394 van Malta" .

Weidra zoude over die hoogten van Malta

de nauwelijks gestaakte strijd weder ontbrandeu en die strijd
zoude niet eindig den vodrdat Engelands bondgenooten de
hoogte van Montmartre zouden hebben vermeesterd!
Maar, op de rotsspits van Malta bleef ook dIarna de
Britsehe vaan geplant!
B o n a p a r t e eischte van Engeland : „bet verdrag van
Amiens in zijn geheel en nets meer " . Engeland eischte
daarop van Bo ii a p a r t e : ,,den toestand van bet vasteland
van Europa op bet tijdstip van bet sluiten van den vrede
van Amiens en nets ineer." Ilierop sprak de le Consul to t
WiW t h w or t h, den Engelsehen gezant to Parijs :

,,Welke veranderingen in Europa bedoelt gij toch?
,,Toch niet bet presidentsehap van Italie, mij opgedragen vOOr
de onderteekening van bet verdrag van Amiens? Niet de oprichting
van bet koninkrijk Etrurie ; immers daarin zijt gij gekend en gij hebt
de erkenning van dit koninkrijk in uitzicht gesteld . Dat kunt gij dus
niet bedoelen. Bedoelt gij dan Piemont of Zwitserland? Waarlijk, bet
daar voorgevallene heeft geen noemenswaardigen invloed op den feitelijken toestand uitgeoefend . En in elk geval hebt gij geen recht a
thans daarover to bekiagen ; immers wat Piemont betreft, 1k heb aan
iedereen, zelfs vOOr bet verdrag van Amiens, gezegd welk voornemen
ik ten opzichte van dit gewest bad ; ik heb dit aan Oostenrijk, aan
Ituslanci en aan a gezegd . 1k heb nimmer, als mij sulks werd gevraagd, de belofte willen afleggen dat bet huffs van Sardine al zijne
Staten zoude terugkrijgen ; zelfs heb 1k nimmer voor dat huffs eene bepaalde schadeloosstelling willen vaststellen . Gij wist dus, dat 1k van
plan was Piemont bij Frankrijk to voegen, eene annexatie die trouwens
in geen enkel opzicht mijne maclit over Italie wijzigt, welke toch reeds
volkomen gevestigd is, die ik zOO wil hebben en die zoo zal blijven
Wat Zwitserland betreft, gij begreept toch wel, dat 1k daar geen tegenrevolutie zoude gedoogen . Maar, al die opgeworpen bezwaren kunnen
niet ernatig zijn gemeend . Mijne macht in Europa is sedert bet verdrag van Amiens noch af- noch toegenoinen . . . . Gij weet seer goed,
dat 1k, in alles wat 1k gedaan heb, slechts de verdragen heb willen
nakomen en den algemeenen vrede verzekeren. Zie one u been, is er
ergens een Staat dien ik bedreig of wil veroveren? Geen enkele ; dat
weet gij ; ten minste zoolang de vrede gehandhaafd blijft . . . . Denkt
gij, dat 1k den invloed dien 1k in E'rankrijk en in Europa uitoefeu overschat! Neen, die invloed is niet groot genoeg one mij ongestraft een
aanval to veroorloven waarvoor 1k geen goede gronden kan aanvoeren . De opine van Europa zoude slob terstond tegen mij keeren ;
mijn staatkuudige invloed ware verloren ; en wat Prankrijk betreft, 1k
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moat

het

bewijzen,

dat men mij tot den oorlog heeft gedwongen en

dat ik dien niet heb in 't leven geroepen, anders kan ik niet rekenen

op de medewerking en de geestdrift waarop ik, als ik door u tot hat
voeren van den strijd word genoodzaakt, rekenen kan. Gij moat al hat

ongelijk aan uwe zijde hebben en 1k in 't geheel geen ongelijk . 1k
beraam dun geen aanval . Allen wat ik in Duitsohland en in Italie to
verrichten had, is volbracht ; en ik deed mats, dat 1k niet to wren

in een verdrag had bepaald, of had aangekondigd en bekend gemaakt .
Indian gij dan nog twijfelt aan mijn wenseb om den vrede to bewaren,
luister dan naar 't volgende en oordeel dan self over mijne opreohtbeid . Op seer j eugdigen leeftijd heb 1k een macbt en een roem verkregen,
die bezwaarlijk to vergrooten zijn . Gelooft gij, dat 1k die thaoht en
dien roem op 't spel wil zetten in een wanhopigen worstelstrijd F"

Na hierop self de ontzaglijke bezwaren to hebben ontvouwcl, verbonden aan eene landing in Engeland die hij
van plan was to beproeven zoo dit rijk hem den oorlog
verklaarde, vervolgcle Bo n a p a r t e :
,,Oordeel flu self of ik gelukkig, machtig en rustig zijnde, maoht,
geluk en rust zou willen in de waagschaal stellen door eene dusdanige
onderneming, en of 1k niet oprecht ban als 1k zeg, dt 1k den vrede
wil . Het is beter voor u en voor mij als 1k mij bepaal tot datgene

wat bij verdrag is vastgesteld . Gij moat Malta ontruimen en mijn

moordenaars niet in Engeland dulden . . . . Handel opreoht met mij en
1k beloof 11 van mijne sijde een volkomen vriendscbap ."

Den 2Oen Februari schetste N a po 1 eon bij de opening
van het wetgevend lichaam den algemeenen toestand in
Europa . In die boodsehap wean hij onder meer op den strijd
tIer partijen in Engeland, waarvan de eene den oorlog met
Frankrijk wilde . Naar aanleiding daarvan zeide hij :
,,Wat ook to Londen de uitslag van den strijd moge zijn, zoo
sal daaruit geen nieuwe coalitie voortvloeien" (de onjuistheid dier op-

merking zoude spoedig blijken!) ,,en met recbtmatlgen trots zegt de
regeering : aan eigen kracbten overgelaten is Engeland heden ten

dage niet tegen Frankrijk opgewassen . Maar last ons bet baste hopen, en

veeleer gelooven, dat men in hat Britsobe Kabinet alleen aan den raad
der wijsbeid en aan de stem der menschelijkheid gehoor sal verleenen" .

Daze woorden versterkten de anti-Fransche stemming
in Engeland. Vooral de uitdrukking, dat Engeland aan
eigen krachten overgelaten niet tegen Frankrijk was opgewassen, deed order de Britten een storm van verontwaardiging losbarsten . En toch, hoe spoedig zoude Engeland

396
niet toonen, dat het in den strijd tegen Fraiikrijk aan bondgenooten zbdveel waarde hechtte, dat hat zijn sehatkist
voor hen opnieuw ontsloot .
De boodschap van G e o r g e I I I aan hat Parlement
(8 Maart) was zeker niet minder kwetsend voor Frankrijk,
dear er onverholen wantrouwen ten opzichte der verzekeringen van de Fransche Regeering in werd uitgesproken .
Den lien Maart was die boodschap in Parijs bekend geworden . Twee dagen daarna voer B o n a p a r t e op eene
receptie van het corps diplomatique heftig tegen Wit Iiworth uit : ,,Wij hebben elkander tien jaar lang bestreden,
wilt ge, dat wij nogmaals tien jaar lang zullen oorlogvoeren P" En toen de gezant daarop antwoordde met den
geijkten term, dat Engeland nets liever wenschte den met
Frankrijk in goads verstandhouding to levee, voegde Bo n a p a r t e hem toe : ,,Dan eerbiedige men de verdragen ; wee
hem die een verdrag niet eerbiedigL" Na zijue ronde to
hebben volbracht, wendde zich B o n a p a r t e wader tot den
Engelschen gezant wien hij thans op hoffelijke wijze near
den welstand zijuer gemalin vroeg, en zijn hoop uitdrukto
dat daze, na hat slechte j aargetijde to Parijs to hebben do org ebracht, er ook hat gunstige j aargetijde zoude vertoeven .
blear de pijnlijke indruk werd hierdoor niet uitgewischt . In
geheel Europe werd hat incident spoedig bekend en hat nieuws
zelfs met de gebruikelijke overdrijving verder verbreid 1) .
Het was intusschen duidelijk geworden, dat Engeland
den oorlog wilds. In beide landen werden de krijgstoerustingen krachtig voortgezet . Toch heeft Bo n a p a r t e
nog tot twee meal toe eene poging in 't werk gesteld tot
hat voorkomen van eon oorlog die voor Frankrijks handel
aliernoodlottigst kon worden en die, om N a pole on in do
gelegenheid to stellen zijn veldheersroem to vermeerderen
en zijn vijand een beslissenden slag toe to brengen, eene
onderneming eischte z66 gewaagd, dat de door Frankrijk
1) W i t h w o r t b zeide over bet voorgevallene tot een zijner college's
Bans mon entretien avec lui, j'aurais plutOt era entendre an capitaine
de dragons qua le chef d'un des plus puissants etats de l'Europe" .
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er geheel door zou worden op hat spel gezet .
Den 2en Mei vroeg W i t h w o r t h zijn paspoort . B o n ap a r t e stelde flu voor Malta of to staan aan den Keizer
van Rusland opdat daze hat als ears pared zoude vasthouden
in afwachting der vereffening van de gesehulen tusschen
Frankrijk en Engeland . Pit voorstel moest vertrouwen
wekken omdat A I e x a n d e r I Engelschgezind was en aan
den Eersten-Consul reeds vooraf zijne bemiddeling had aangeboden . Daarenboven verklaarde Rusland, zoodra Bo n a p a r t e' s voorstel was bekend geworden, zich bereid hat to
aanvaarden . W i t h w o r t h zond dadelijk een koerier naar
Londen, maar ook T a 11 e y r a n d gelastte terstond den
Franschen gezant to Londen (A n d r e o s sy) zich naar den
Engelschen minister to begeven om Frankrijks voorstel to
bespreken .
Engeland weigerde .
Hat wilde Malta niet loslaten .
Hat was en bleef onverzettelijk op dii punt . Door de
duidelijk gebleken begeerte van Bo n a p a r t e one. den
vrede to bewaren wend hat steeds overmoediger . Ret bracht
een tegenvoorstel tar tafel, dat voor Frankrijk onaannemelijk
was . Engeland zoude krijgen hat eiland Lampedusa (bij
Malta) ; de Fransehe troepen zouden Zwitserland en Holland ontruimen, aan Sardinia zoude schadevergoeding in
grondgebied worden verleend voor hat verlies van Piemont .
Zooals men ziet : niets dare eischen aan Frankrijk . In een
geheim artikel zoude daarenboven worden bepaald, dat de
Engelsche bezetting van Malta nog tiers jaar zoude worden
bestendigd . Pit artikel zoude geheim blijven omdat Engeland zelf begreep, dat de Fransehe natie er geen genoegen
made zoude nemen al s zij er kennis van droeg . Ook de
wijze waarop hat voorsiel ward gedaan was kwetsend . Hat
had den vorm van een ultimatum : binnen 36 uur ward
antwoord verwachi!
Nog een laatste poging tot hat behoud van den vrede
ward door Bo nap art e gewaagd . Rij, die beter dare iemand
begreep wat Malta in Engelands machi voor Frankrjk
beteekende, stemde toe in hat bestendigen der Engelsche
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compensatie voor Frankrijk gedurende dien tijd het bezettingsrecht van Tarente. Het beantwoorden van een ultimatum met een tegenvoorstel is op zich zelf reeds een aam
vernedering grenzende uiting van de zucht tot vredelievende
oplossing van een geschil . W i t h w o r t h antwoordde dan
ook, dat hij over geen antler voorstel dan het Engelsehe
kon onderhandelen. Zich verder nederbuigen kon Bo n a p a r t e nu niet meer . En toch beproefde hij nog het uiterste .
Hon hij zelf het voorstel, dat Wit h worth to Parijs niet
wilde aanvaarden, to Londen niet doen, hij droeg thans
aan Rutger Jan Schimmelpenninck, toen gezant
der Bataafsche Republiek bij het Engelsche hof, op het ale
een voorstel van hem (S c h i m m e l p e n n i n c k) der Engelsehe
Regeering ter overweging aan to bieden .
Den l2en Mel verliet With worth Parijs, volgens
afspraak met T a 11 e y r a n d langzaam reizende in de richting
van Calais, opdat een eventueel tegenbevel van de Engelsche
regeering hem nog zoude bereiken v6or hij het Fransche •
grondgebied zoude hebben verlaten. Doch Engeland nam
ook dit voorstel niet aan . De partij van P it t en 0- r env ill e had gezegevierd ; den l8en Mel beg on de oorlog tusschen Engeland en Frankrijk opnieuw .
Wij zullen thans nagaan welke gevolgen die vredebreuk voor Europe heeft gehad . De Nederlander, die
N a p01 e on s daden bespreekt en daarbij wordt herinnerd
aan de rampen, die ons lTaderland, als Koninkrijk Holland
en daarna als provincie van het Fransche keizerrijk heeft
ondervonden, mag wel voortdurend aan C I c e r o 's waarschuwing Ne qua simultatis indachtig zijn . Ads de blik
door heat is beneveld, wordt de gezichtseinder beperkt,
het juist onderschelden onmogelijk gemaakt . De bilk dringt
dan niet door tot den achtergrond, die alias wet op den
voorgrond staat tot een geheel verblndt, er de ware beteekenis aan verleent .
Van groote waarde voor het vormen van een objectief
oordeel over personen en toestanden in een of andere periode,
is de meening van kundige, rechtschpen menschen die
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Een onverdacht beoordeeiaar is zeker wel onze Raadpensionaris R. J . S c h im m e 1 p e n n i n c k, een eeriijk, bekwaam
man, tot lags vleierij niet in staat ; iemand van wien
r o e n v a n P r i n s t e r e r heeft getuigd, dat hij was een
staatsman van ,,zeidzame bekwaamheid en hooggeaeht
karakter". Onderstaande brief is door dezen staatsman
aan N a p o le o n geschreven na liens overwinning bij tine .
Sire,
,,Apres tout ce qua V . M . await deja fait dens la carriers gloW
rieuse qu'elle a parcourue, it paraissait qua rien ne devrait plus
etonner. Oette idea, Sire, devait m'Ctre particulierement propre a
moi, qui ai ate a mCme de connaitre et d'admirer de Si prCs l'etendue de votre genie ; mais, ce qua V . M . vient de faire daps la campagne qui, a pains otverte, paraIt titre terminee, est encore un
nouveau prodige par la conception la plus hardie, par la rapidite
dens l'emploi des moyens et par l'eclat du denouement .
J'eprouve un besoin, Sire, de vows exprimer lee sentimens de
joie, qua vos grands exploits ont excites en moi, comma dens ma
patrie ; j'y vois de nouveaux garans qua V . M . accomplira le role de
regulateur des destinCes des Nations, et de bienfaiteur de l'humanite
en general et de ses allies en particulier .
Mon beau-frCre le general B r u c e est charge d'avoir l'honneur
de remettre cette lettre a V . M. ; it sera l'interprete des sentimens
d'admiration, de la plus profonde veneration, et du plus sincere
attachement a votre personne, et des voeux qua je ne cesse de faire,
pour qua V . M. aprCs avoir force see ennemis a accepter one paix
a laquelle V . M . saura imprimer le caractCre de la stabilite, jouisse
enfin avec son auguste famille du doux spectacle du rtablissement
du droit des gens opera par see grands travaux, de la liberte de la
mar, des benedictions de l'hurnanitC, de l'amour constant de see
peoples, et de la reconnaissance de ses fidCles allies .
Je prie V. M ., d'agrier avec bontC l'bommage de mon profond
respect .
Sire,
De Votre MajestC le bien humble serviteur,
Le Grand-Pensionnaire de la Bepublique Batave,"
(Signs) EL J. SdHIMrELrENNINcK .
La Hays, ce ler novembre.
IDe Generaai Br u c e sprak, bij hat overhandigen van
vorenstaanden brief aan den Keizer, sane redevoering nit,
waarin o . iii, hat volgende voorkomt :
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,,Le Grand-Pensionnaire m'a particuliereinent charg e, Sire, de
vows exposer, qu'ayant ere a naeme de voir sons ses yeux la politique astucieuse et perfide de I'Angleterre, it a Ote nioins surpris
pent-errs que personne, de voir que ce gouvernement ne se reposerait pas sans avoir encore une fois souleve une partie de 1'Europe
contre V . M . et ses allies . Avant son depart de Londres, ii savait
q u'en rompant le traits d'Amiens, une guerre continentals entrait
pour beaucoup daps le calcul du ministers britannique ."
Le general-major et gouverneur de la .Flay.
(Signs)
J . J. BRUCE . 1)

Na den vrede van Amiens
In 1802 had N a pole on van Frankrijk zijn. pre came
gemaakt iets waarnaar Lo d e w ij k XIV to vergeefs had gestreefd . Tot de Alpen, den IRijn en de Schelde was her rijk uitgedijd . De Bataafshe Bepubliek en Spanje waren Frankrijks
bondgenooten, in Duitschland en in Italie was on a p a r t e 's
invloed gevestigd, waardoor de sterk uitgebreide landgrenzen tegen hernieuwde aanvallen waren beveiligd . Zonder
eenig voorbehoud kon de Eerste Consul in 1803 tot Wit hw o r t h zeggen : ,,Voyez si, quand j e dis que j e veux la
pair, j e ne nuis pas sincere ."
Maar Engeland bond den krijg aan en de Coalitie die
het eerlang tegen Frankrijk in 't levee riep zoude
N a po 1 e o n de overtuiging schenken, dat hij Frankrijks
landgrenzen nog beter moest beveiligen en tevens hem in
de, gelegenheid stellen de, daartoe door hem noodig geachte
middelen in toepassing to brengen .
Nagenoeg op hetzelfde oogenblik, dat de wederzijdsche
gezanten uit Parijs en Londen waren vertrokken, begon de
jacht der Engelsche marine op de Fransche koopvaardijschepen . Van indult geen sprake! Ads represaille list N a po1 e on daarop de zich op Franschen bodem bevindende En gel1) Zie : ,,Campagnes de la Grande-Armee et de l'Armee d'Italie en
l'an XIV (1805), on Recueuil des Bulletins et de routes lee pieces Officielles relatives a cette Guerre avec l'Alleniagne et la Russie, et dear
Discours prononce's au Senat et au Tribunat a cette occasion ." (Paris 1806) .
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schen die militieplichtig wares of eene staatsbetrekking
bekleedden, aanhouden en interneeren.
Dadelijk na hot uitbreken van den oorlog maakten do
Fransehen zich meester van Tarente en van do Wezer- en
Elbemonden. Volgens overeenkomst met den koning van
Napels bezette S t C y r de Napolitaansche kust, Mo r t i e r
rukte van Holland nit Hannover binnen, dat door personeele unie met Engeland verbonden was . Engeland had in
de 1.7e eeuw getoond, hoe hot zulk eeDe unie (met Holland)
opvatte. En in den zevenjarigen oorlog had hot, door zijn
verbond met Pruisen, Hannover tot kamppiaats tegen
Frankrijk gemaakt . Pruisen was thaiis echter niet tot een
bondgenoodsehap met Eng eland to bewegen en daarom
proelameerde George III Hannovers neutraliteit . ilannover
word bijna zonder slag of stout genomen . Wel word do
conventie van Sulingen door G e o r g e I I I evenniin erkend
als weleer die van Cluster Seven door G e o r g e I I, maar
thans verbeterde hierdoor do toestand niet voor den koning
van Engeland zooals in 1757 . Ret Hannoveraansche leger,
dat zich achter de Elbe had teruggetrokken, word nu ontbonden en ook Lauenburg en daarna Cuxhaven bezet .
Mortier meldde aan Bonaparte : ,,Citoyen Premier Consul, l'Armee hanovrienne ttait reduite au dsespoir ; elle
implorait votre clemenee. J'ai pens qu'abandonme par son
Roi, vows voudriez la traitor avec bont . . . Its no seront
pins aux ordres do l'Angleterre" . 1)
1) Bo n a p art e had last gegeven, dat de Hannoveraansche soldaten
krijgsgevangen moesten worden gemaakt om to voorkomen, dat zij toch
weder tegen Prankrijk zouden strijden . Dat die vrees niet ongegrond was
is bewezen door de opriohting van hot ,,Duitsohe Legioen" (19 Dec . 1803) .
Ret wend op Wight gevormd nit Hannoveraansche officieren en manschappen, die, in weerwil van de con-ventie met Mortier, heimelijk Hannover verlieten . In 1805 trad een deel van dit legioen in Hannover op
in samenwerking met de Itussen, die Hamein belegerden ; hot keerde under
groote gevaren naar Engeland terug . Van 1808-1814 streed een grout
deel van bet Duitsohe Legioen roemvol in Spanje. In 1813 word in
Hannover zeif hot Duitsohe Legioen, door de oprichtin g van nieuwe regimenten, vergroot . Bij Waterloo streden de Hannoveranen zoowel in hot
Duitsche Le gloen als in andere korpsen. Ook aan de expeditie tegen
Kopenhagen in 1807 names Hannoveranen deel .
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agenten aan de Fransche grenzen heimelijk werkzaam om
samenspannirigen tag en N a po 1 e o n, vooral die van Fransche uitgewekenen, to steunen en to bevorderen . Zelfs
Engelsche gezanten ontzagen zich niet daaraan merle to
doer, namelijk D r a k e to Munchen, S p e n c e r S m i t b . to
Stuttgart, T a yb r to Darmstadt, Fr e r e to Madrid .
In Londen wend de aanslag op Bo n a p art e under
leiding van U e o r g e C a d o u d a 1 beraamd, waaraan ook
P i c h e g r u deelnam, waarin Mo r e a u, zij hat ook passief,
betrokken wend en die, door de Fransehe politie tijdig
ontdekt, under meer de gevangenneming en terechtstelling
van den hertog van E n gh i e n na zich sleepte en de verheffing van N a poi e on tot erfelijk Keizer der Franschen
verhaastte . Den Zen December 1804 weerklonken in de
Notre-Dame, uit den mood van P i u s IT I I, de woorden :
Vivat in act ernum se'inper Augustus, en het kanongebulder
verkondigde daarop den volke, dat de Keizer der Franschen
was gekroond en gewijd . Was hat de napalm der veldslagen die Bo n a p a r t e' s naam reeds hadden vereeuwigd
of de profetie van betgeen aan Frankrijk under zijn Imperator nog to wachten stond P
Maar de pracht en luister van de kroning hadden in
Europa de herinnering aan het drama van Vincenues niet
kunnen uitwisschen . Geen gebeurtenis zoude hat streven van .
Engelands staatkunde beter hebben kunu en bevorderen,
dan die parate executie op hoop bevel, die den Jacobjnen
den sarcastischen uitroep omtrent Bo n a p a r t e ontbokte :
,,le voile ; des notres" . Een kreet van verontwaardiging ping
er over op in Europa, voorab in verband met de schending
van hat onzijdig, Badensch, territoor, die met de oplichting
van den j ongen C o n d was gepaard peg aan . Ret Russische
hof nam den rouw aan . Ret altijd weifebende Pruisen vond
er aanleiding in tot hat sluiten van een geheim verbond
met Rusland . Engeland, wear 25 Mci 1804 Pitt wader
eerste minister was geworden, trok van de stemming tag en
N a po 1 e o n partij om de 3e Coalitie voor to bereiden .

Nogmaals hood nu N a poi e on, op hei vernemen van
IRislands voornemens, Engeland den vrede aan en nogmaals
onder omstandigheden die, al neemt men als motief niets
aan den zniver egoisme, en den juist voornamelijk, niet
aan de oprechtheid van zijn wensch kunnen doen twijfelen .
en Zen Januari 1805 schreef hij aan
e o r g e I Ir :
,,Monsieur mon frere, appele an trove de France par la Providence et par le suffrage du Senat, du peuple et de l'arme, mon premier sentiment est un voeu de pair . La France et l'Angleterre usent
leer prosperite . Elles peuvent hitter des siecles, mais leurs gouvernements remplissent-ils le plus nacre de leurs devoirs? Et taut de sang
verse inutilement, sans la perspective d'aucun but, ne los accuse-t-il
pas daps lear propre conscience? Je n' attache point de deshonneur
e faire le premier pus . J'ai asset, je pense, prouve au monde que je
no redoute aucune des chances de la guerre ; elle ne m'offre rien que
je doive redouter. La pair est le voeu de mon coeur ; mais la guerre
n'a jamais ete contraire ma gloire . .Je conjure Votre Majeste de ne
pus se refiner au bonheur de donner elle-m~me la pair au monde, . . .
Votre Majeste a plus gagne depuis dix ans en territoire et en richesses
que l'Europe n'a d'etendue . Ba nation est au plus bait point de prospiiritti . flue vent-elle esprer de la guerre! . . . Si \Totre Majeste vent
elle-meme y songer, elle verra que la guerre est sans but, sans aucun
riisultat presumable pour elle . Eh! queue triste perspective de faire
battre les peuples pour qu'ils se battent! Le monde est asset grand
pour que non deux peuples puissent y vivre, et la raison a asset de
puissance pour qu'on trouve les moyens de tout concilier, si de part
et d'autre on en a la volont& J'ai toutefois rempli un devoir saint et
pricieux a mon coeur . Que Votre Majest croie ii la sincrit des sentiments que je viens de lui exprimer et mon dsir de lui en donner
des preuves 1) ."
In Engelands antwoord op dit schrijven wend gezegd,
dat de koniug op dit voorstel niet kon ingaan zonder
voorafgaand overleg met de mogendheden ten opzichte
waarvan hij zich door voorafgegane onderhandelingen had
verbonden . Ook op 15 Januari, bij de opening van bet
Britsche Parlement sprak de koning in dergelijken tin . Dat
Eng eland zich door do bedoelde onderhandelingen op 't
continent reeds krachtig gerugsteund gevoelde, bleek nit
ziju optreden tegen Spanje, dat, hoewel volgens 't verdrag
1)

Correspondence do Napoleon I, X, 100 .
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verplicht, die verplichting had afgekocht . Zoodoende was
aan Engeland do zeebuit ontgaan die op Spanje als vijand
to behalen viol . Nauwelijks was echter voor Engeland do
toestand gunstig of hot opende, zijne traditie getrouw,
zonder oorlogsverklaring tegen Spanje vijandelijkheden, waardoor de oorlog met dit rijk onvorrnijdelijk wend . Den lien
Januari volgdo eindelijk de Engelsche oorlogsverklaring aan
Spanje . Nu lijfde N a po 1 e o n, kort na zijne kroning to
Milaan, Genus, IParma, Piacenza en Guastalla bij Frankrijk
in orn zijne heersehappij aan de Middellandsche zee uit to
breiden .
Maar flu ook stood N a po 1 e o n s plan vast, om Engeland rechtstreeks aan to grijpen . Eon genie breekt zich
bean of den nek ; N a po 1 e o n zou trachten zich bean to
broken door die onderneming waarvan hij reeds tegen
W i t h w o r t h had gezegd : ,,J'y exposerai moo arme et
ma personne ." Met hoeveol energie na A b o e k i r ook aan
do reconstructie der Fransche vloot was gowerkt, Engelands
overmacht ter zee bleek opnieuw . Maar, de Engelsche
marine had eon groote handelsvloot en talrijke kolonien to
dekken . Door schijnmanoeuvres moest do hoofdmacht der
Britscho vloot near de Antillen worden gelokt, daarna zoude
de Fransch-Spaanscho vloot in hot Kanaal verschijnen en,
vereenigd met hot eskader van Brest, do landing van
150 .000 man in En geland boschormen . Woldra siddordo do
Britscho natie voor do mogelijkheid eenor landing . Want, men
moist hot, N a po 100 n had wel do grooto bezwaren aan do
ondorneming vorbondon erkend maar hij had toch ook gezegd :
,,J'ai passe los Alpos on hivor ; j o sais comment on rend
possible ce qui parait impossible au commun dos hommes ;
et si j o russis vos derniers neveux pleureront on larmes
do sang la resolution quo vows m'avez force do prendro ."
Evonwel, hot noodlot schoen N a po 100 n to vervolgen bij
alles moat hij ter zoo ondernam . Zijn beste vlootvoogd
L at ouch e - T r e v ill e was hem door den flood ontvall en,
flu hij hem zoo zeer noodig had ; Br u ix die La ton c ho
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aangeste]d, mists de eigenschappen die noodig wares voor
de verwezenlijking van N a poi e o n s plannen . In Augustus
1505 schenen die plannen hunne uitvoering nabij . Wel
was het Pitt gelukt de mogendheden der 3e Coalitie to
doer besluiten hare lagers tegen Frankrijk in beweging to
steilen, dock N a po 1 e on list zich niet van zijn landingsplan of brengen . In Londen zou hij zich m.eester makes
van die schatkist waaruit de subsidies warden geput voor
den ooriog der continentals machten tegen Frankrijk, door
Engeland benut om zijn tegenstander, waarmede hat zelf
ter zee zoude afrekenen, nit to putten of aithans of to
leiden . ,,Je vais couper a Londres le noeud de toutes les
coalitions" zeide de keizer . Was die bewegingszenuw doorgesneden dan zoude de coalitie van zelf uiteenvallen . De
manoeuvre der Fransch-Spaansche vloot was aanvankeiijk
gelukt : N e 150 n, ofschoon in Europe teruggekeerd, was haar
spoor nog bijster. Ret kwam er nu slechts op aan dat
V iii e n e u v e onverwacht in hat Kanaai verscheen . Maar
de door N a po 1 e o n met spanning verbeide vloot vertoonde
zich niet bij Brest . V ill e n e u v e was van Ferrol near
Cadiz gestevend
Engeland was gered, niet door de mogendheden der
Coalitie, ,,ies stipendits de i'Angieterre" zooals N a po 1 e o n
ze noemde, maar tengevolge van hat gebrek aan zedelijken moed van Viii e ii en v e, die hat niet had durven
wages om, nog wel op N a po 1 e o n s last, zijne vloot near
hat Kanaai to brengen en zich dear to handhaven, desnoods met opoffering van een groot deal zijner scheepsmaclit, gednrende hat eene etmaal dat zijn Keizer voor de
landing behoefde . Einde1jk de reeds van Cadix veriatende
om zich met hat Fransche eskader van Toulon to vereenigen
lead Viii en e n v e op 21 October eene besiissende nederlaag
in den zeeslag bij Trafalgar, die
e 1 s o n s roemvolle
loopbaan besloot.
Ads men bedenkt wet Pruisen in daze periods der
geschiedenis van Napoleon heeft ondervonden, zijn de
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navolgende woorden van een IPruisiseh militair zeker in
hoop e mate merkwaardig :
,,Dass die Landung unausgeftihrt blieb, England nioht niederg eworfen words, das steilt die Geschichtschreibun g im aligemeinen ale
das lieu Europas hin, so sei dock noch em
Land von Napoleons
Herrachaft unber - hrt geblieben. Ich theile diese Meinung nicht . Zu
schwer and unmittelbar litters damals die Pestlandstaaten unter Napoleon, ale dam nicht unbeachtet geblieben ware, wie such die damalige

Politik Englands nicht minder ausschliesslich, nor freilich in praktisoherer and dauerender Weise and mit alien Mittein die eigenen,
keineswegs etwa die geineinsamen Interessen Europas verfolgte ." 1)

Maar, moest N a po 1 e o n zijne landing spiannen opgeven, hij had flu althans zijne handers vrij tag mover de
aanrukkende lepers van Oostenrijk en van Rusland . Rat
kamp van Boulogne wordt opgebroken ; bij Ulm en Mi
Austerlitz wordt de 3e Coalitie uiteen geslagen ; Oostenrijk
vraagt ears wapenstilstand, de Russische troepen trekken
near hun land tern g en Pruisen sluit met Frankrijk een
verbond . Ret eerste jaarfeest der kroning was gevierd!
Sedert den voor Pruisen weinig eervollen separaat-vrede
van Bazel (1795) waarbij de Duitsche Keizer, na door F r i e d r i c h W ii he 1 m II slechts zwak to zijn ondersteund, door
dezen worst (en door Noord-Duitschland) ears zijn lot ward
overgelaten, was Pruisen neutraal gebleven. Na de verbreking van den vrede van Amiens had Pruisens politiek
zich door dubbelzinnigheid gekenmerkt . N a po 1 eon. wilds
net dit land een verbond sluiten in de overtuiging, dat
een Fransch-Pruisisch verbond tegen alle continentals
coalities zoude zijn opgewassen . F r i e d r i c h Wi 1 h elm
III, in 1797 zijn wader opgevolgd, deed hat slechiste wet
in die dagen van spanning en strijd kon worden gedaan :
hij trachite met aile partijen op goeden voet to blijven .
Daarop, sneer en meer in bet nauw gebracht, door Engeland
en de Coalitie aan de eene en Frankrijk aan de andere
zijde, wilds Pruisen beide partijen aan den praat houden,
totdat de feiten zouden hebben aangetoond wie de overmacht bezat, om zich den bj de machtigste partij aan to
sluiten .
1)

Y o r c k von Wartenburg, Napoleon als Peldherr 2e drukl 184 .

407 Nadat Fransehe troepen door het Pruisisehe gebied
van Anspach warm getrokken stelde F r i e d r i c h W iib elm flu ook Silezie voor den doortocht der Russen open
om zoodoende, door eerie zoogenaamde concession impartiale,
zoolang mogelijk den schijn to redden . Toch won de
anti-Franschgezinde partij van H a r d e n b e r g, door koningin
L o u is e bezield, merkbaar terrein ; de Fransche onderhandelaars, L a fo r e st en D u r o c, werden met toenemende
koelheid behandeld. Al e x and e r ging near Berljn ter
hernieuwing van de kennismaking met het Pruisische editpaar Bj het graf van F r e d e r i k d e n U r o o t e n zwoeren
de Pruisische en Russische monarchen elkander hon en
trouw, voor eeuwig! De draling scheen ten einde ; Pruisen
zoude van N a po 1 e o n het aanvaarden eerier bemiddeling
eischen onder bedreiging met gewapende interventie bij
weigeririg van het aanbod, dat derhalve met een ultimatum
zoude zijn gelijk to stellen . Engeland toonde zich onmiddellijk bereid tot het verstrekken der g ebruikelij ke subsidien ;
Ha r r o w by kreeg in opdracht, die financieele questie to
Berlijn to regelen. Ook gebiedsvergrooting, nl . Holland,
wend aangeboden . Van dit aanbod was men in Berlijn niet
erg gediend! Zoo gemakkelijk ale in 1787 zoude Holland
thane niet kunnen worden bezet, dat had reeds 1799 geleerd . Pruisen verklaarde den ook, dat het, gems zeemogendheid zijnde, Holland niet begeerde. De aangeboden
druiven warm zuur. Uit Engelands aanbod blijkt in elk
geval, dat de bezorgdheid der Engelsche regeering aangaande N a p o l e o n s voornemens ten opzichte van Holland,
waarvan A d din g t on had gewaagd, niet voortvloeide uit
genegenhed voor one vaderland .
Erie drich Wilhelm, steeds vreezende dat NapoI e on toch tenslotte nog machtiger zoude blijken to zijn
dan de Coalitie, bleef aarzelen . Hij bestemde daarom voor
de missie near den Keizer der Franschen H a u g w i t z,
den man, ,,qui laissait goilter
ce prince" (den koning)
,,la douceur de l'indicsion" . Zoo mogelijk de nakoming
der aaugegane verbintenis verschuiven tot na de beslissing
op het slag veld, en daarna, onaf hankelij k van die ver-
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bintenis, zich aan de zijde van den overwinnaar scharen,
dat was de lens!
H a ii g w i t z maakte din ook niet veel haast met de
uitvoering van zijne opclracht en speelde zoodoende in de
kaart van N a po 1 e o n, die hem, na een voorloopig onderhoud to Brfinn (28 Nov.), op een afstand wilde houden tot
na de afrekening met het Russiseh-Oostenrijksche leger.
A I e x a n d e r s strijdlust en begeerte om zich met N a p o1 e o n to meters werkten N a po 1 e o n s planners in de hand .
Na den slag bij Austerlitz verleende N a po 1 e o n to
Sch®nbrunn ten tweeden male audientie aan H a u g w i t z .
Deze sprak nn niet meer over de bemiddelingsvoorstellen,
,,les propositions prsentes sur la pointe de Tepee" 1),
zooals de Keizer ze noemde . Inplaats daarvan bond de
cunctator den Keizer zijne oprechte gelukwenschen aan
met de behaalde zege, welke gelukwenschen den overwinnaar het antwoord ontlokten : „voiles un compliment dont
la fortune a change l'adresse ." Dat H a u g w it z vervolgens eenige harde woorden had aan to hooren over de
houding van Pruisen, behoeft geene verwondering to barer .
west lange onderhandelingen niet hadden vermocht, dat
bracht een enkele veldslag tot stand : Pruisen ram eene
beslissing . Het koos partij . . . natuurlijk voor den overwinnaar. H a u g w i t z sloot, namens zijn gebieder, een ofen defensief verbond met N a po 1 e o n . Volgens dit verbond
kreeg Pruisen Hannover in ruil voor Anspach, Neuchtel,
Cleve en Berg. Oostenrijk haastte zich, nu alle hoop op
hulp van Pruisen vervlogen was, den vrede van Pressburg
to sluiten, waarbij het 1200 G . M2 . grondgebied verloor .
De kwelling van F r i e d rich Wi 1 h e l m was nog niet
ten einde, Oostenrijk en Busland waren wel verslagen,
maar Engeland was er ook nog! Het verdrag moest nog
worden geratificeerd en de koning begreep, dat het aannemen
van Hannover hem in conflict zoude brengen met Engeland,
terwijl het niet-aannemen hem den toorn op den hals zou
halen van den Keizer der Franschen . N a po 1 e o n had
1)

Arthur Levy, Napoleon et la paix, blz . 422 .

- 409 Pruisens bondgenootsehap gevraagd v66r die beslissing ;
thans nu dat bondgenootschap voor Fraukrijk zoo goad als
ells militaire waarde had verloren, ging Pruisen hat aan,
in weerwil van de vroegere onderhandelingen met N a p o1 e o n s vijanden en van hat eeuwige verbond van Potsdam!
Thans behoefde N a p01 e o n het dubbeizinnige Pruisen niet
meer om een boudgenootsehap to verzoeken, hij kon de
eischen stellen van walker inwilliging hj de aanvaarding
van Pruisens bondgenootschap afhankelijk maakte . Pruisen
had bij aBe betrokken partijen de achting verbeurd, hat
moest nu zeif maar beslissen voor wien hat meer vrees
koesterde, voor de partij die bij Trafalgar of voor die walks
bij Austerlitz had gezegevierd . Dc vrees voor Frankrijk behield de overhand . Den 24 Februari ward hat, inmiddels nog
eenigszins gewijzigde, verdrag door den koning van Pruisen
geratificeerd . Evenwel, na daze beslissing wend de vrees voor
Engeland wader levendig . Pruisen wilds Albions toorn van
zich afwenden en bet ging, in de zucht om er zich voor
to vrijwaren, op den wag der vernedering voort . Bij de
bezetting van Illannover maakte Friedrich Wilhelm
aan zijne nieuwe onderdanen bekend, dat hij met leedwezen
bezit nam van bun land, ecu bezit, dat hij moest betalen
met bitters opofferingen . In verkiaringen aan Busland en
Engeland gedaan ward op hetzelfde aanbeeld gehamerd .
In antwoord op dat geweeklaag maakte de Engelsche
marine jacht op de Pruisische handelsvaartuigen, waarvan
er binnen korten tijd driehonderd waren ingerekend . Pruisen
ward er aan berinnerd, dat Austerlitz Trafalgar niet had
kunnen ongedaan waken !
Zweden begon, als Engelands bondgenoot, tegen Pruisen
ecu hoogen toon aan to slaan, held bet tot lElannover
behoorende Lauenburg bezet en blokkeerde de Pruisisehe kust .
Tot overmaat van ramp voor Pruisen was P it t overladen. (23 Januari 1806) en bet nieuwe coalitie-ministerie
r e n v ill e, waarin Fo x voor buitenlandsche zaken zitting
had, knoopte de betrekkingen met Frankrijk wader aan .
ook met Rusland opende N a po 1 e o n onderhandelingen .
ilet Napelscbe vorstenhuis, dat tijdens den oorlog van
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N a po 1 e on tegen de coalitie de Engelschen en IRussen in
hat land had toegelaten, wend met de vervallenverklaring
der Bourbons van den Napelschen troop gestraft en hat
koninkrijk (zonder Sicilie werwaarts hat hof was gevlucht)
aau Jo z e f Bo nap art e gegeven . Den l8en Juni 1806
ward L od e w ij k N a po 1 e o n koning van Holland. Verder
dekte N a p o l e o n Frankrijks oostgrens door de stichting
van hat IRijnverbond, waarvan de keizer Protector ward .
Aldus breidde daze, na de ervaring van 1805, zijn systeem
nit van ,,barrieres, bastions et contreforts, capables de soutenir la puissance francaise ainsi formidablement etendue" 1) .
Met Duitsche Keizerrijk was ontbonden . Door in 1804
zich tot keizer van Oostenrijk to doer kronen had F r a n s II
(thans F r a n 5 I geworden) den keizerstitel voor zich gered .
Pruisen wilde een Noord-Duitschen bond oprichten .
Na pole on was tegen dit plan niet gekant . De bewaring
dat hij Saksen en Hessen-Kassel in 't geheim van de
toetreding tot dit verbond zoude hebben willen of houden
schijnt onjuist . Althorns T hi e r s zegt : ,,De geheimste
dpches van hat Fransche gouvernement gelastten aan de
vorming van dit verbond geen den minsten hinderpaal in
den wag to leggen ; ik heb al die dpches met de meeste
Saksen echter was of keerig van
aandacht gelezen ."
een verbond met Pruisen . Toen weidra de PruisischFransehe oorlog uitbrak ward Saksen door Pruisische
troepen overweldigd en g e d w o n g e n de zijde van Pruisen
to kiezen . De gezant van Hessen-Kassel to Berlijn beschuldigde N a pole 0 n van bedoelde tegenwerking nit wrok,
dat Fulda in 1803 aan hat huffs van Oranje was afgestaan
en tevens omdat de Keizer der Franschen had geweigerd
gehoor to geven aan Hessen-Kassels dringend verzoek om
in hat Bijuverbond to mogen worden opgenomen .
Bj de onderhandelingen met Engeland (zie blz . 409)
had N a po l e 0 n to kennen gegeven er geen bezwaar tegen
1) Aib e r t Sore 1, De Boulogne it Austerlitz . (Rev, des deux
Mondes 15 Sept . 1903) . In 1803 verweet P ox aan Pitt c .s . : ,,Gij hebt,
door aan Frankrijk wetter to willen voorschrijven, dit rijk er toe gedreven
aan de heift van hat continent de wet to stellar" .
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to hebben, dat G e o r g e III wader in hat bezit zoude
worden gesteld van Bannover . Engeland deelde dit terstond
aan het hof van Berlijn made waar dit nieuws groote verontwaardiging wekte . En inderdaad, zelfs al gold het nog
geen definitieve overeenkomst, dock slechts een colloquium, 1)
N a p01 e o n kon, zonder incorrect to handelen, omtrent
Hannover niet onderhandelen, zonder er Pruisen in to
kennen . Bet door Frankrijk veroverde Hannover toch was
bij verdrag aan Pruisen afgestaan en dus Pruisisch territoor
geworden. Evenwel, Engeland deed niet beter ; hat had
nog niet lang geleden over Holland beschikt, dat daarenboven
nog veroverd moest worden! Had voorts Pruisen zijnerzijds
tegenover Frankrijk correct gehandeld toen het openlijk en
bedektelijk een staat waartegen hat eerst had samengespannen en waarmede het daarna een verbond had gesloten,
denonceerde P En daarenboven, stond in hat manifest van
F r i e d r i c h w ii h e m aan zijne nieuwe onderdanen niet
duidelijk to lezen, dat hij de gift slechts noode had aanvaard, zoodat hem het verlies van die gift eigenlijk ear
welkom dan onaangenaam moest zijn P
F ox overleed nog in 1806, en de onderhandelingen
van Frankrijk met Engeland en met Rusland warden afgebroken . Toch zoude Hannover weidra wader oph .ouden.
Pruisisch territoor to zijn, nadat hat ten tweeden male door
hat ,,recht van verovering" tar beschikking van N a p o 1 e o n
zoude zijn gekomen . Door hat ,,recht van verovering"
zoude het later wader aan
e o r g e III komen, die (hoewel onbewust van zijne grootheid) zelfs den titel : ,,Koning
van Hannover" zoude voeren . Eerst G e o r g e v zoude,
zijn land voor goad moeten afstaan aan . . . Pruisen, krachtens hetzelfde ,,recht van verovering", dat N a p o l e o n
gelden liet in de dagen van zijue macht en waaraan hij zich
onderwerpen moest in de dagen van zijn tegenspoed . In
1815 zoude aan hat eerste Fraiische keizerrijk met huip
1)

Aan K ii o b e 1 s d o r f, die Lu c oh e s i ni nog kort vOOr den oorlog

van 1806 als Pruisiech gezant to Parij s vervangen had, verklaarde N a p o leon, dat bij in geen geval een besluit zoude hebben genomen zonder er
Pruisen in to kennen .
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1870 zouden de Hannoveranen, dock nu als Pruisische onder
danen, medewerken aan den ondergang van het tweeds . . . .
Ret door eigen toedoen in een weinig eervolle positie
geraakte Pruisen herinnerde zich Rossbach . Ret greep naar
de wapens (Sept . 1806) . Maar de tijden waxen sedert 1757
veranderd! Van Pruisens provocatie waxen Jena en Auerstadt, Eylau, Friedland en Tilsit het gevoig . Pruisen werd
gekortwiekt, Alex and e r behoedde het voor algeheelen
ondergang . Pruisen en Rusland erkenden het met Westphalen, Mecklenburg en Oldenburg vergroote Rijnverbond
en hiermede de ontbinding van het Duitsche rijk. Jo z e
Lo d e w ij k en JT e r o m e werden als koningen van Napels,
van Holland en van Westphalen erkend .
Maar, ook Engeland ondervond de gevolgen van N a p o l e on s zege . Spoedig nadat Pruisen de sluicing der
Wezer- en Elbemonden van Frankrijk had overgenomen, had
Engeland de geheele trust van Brest tct de Elbe in staat
van blokkade verklaard! Thans, flu Napoleon op het
waste land heerschte, zoude hij Engelands willekeur ter zee
trachten to keer to gaan op de Europeesche trust . Bij decreet
van Berlijn van 21 Nov . 1806, (een jaar later nog verscherp
door het decreet van Milaan) beantwoordde hij Engelands
papieren blokkade met het Continentaal-stelsel . De Britsche
cilanden werden in staat van blokkade verklaard en de
trust van Europa tusschen Cattaro en Cuxhaven, voor zoover
N a po 1 e on er over gebood, voor den Engelschen handel
gesioten terwijl de mogendheden van Europa werden uitgenoodigd dit voorbeeld to volgen . ,,La gigantesque ide du
blocus continental", zegt M0 . d e S t a e 1 in hare Conside'rci1'ions sur la Revolution francaise, ,,ressemblait a une espece
de croisade europenne dont le sceptre de Napoleon etait
le signs de ralliement ."
Na Trafalgar beheerschte Engeland de zee geheel .
D c r e s (Fransch minister van marine) was ontmoedigd ;
niet alleen in den grooten zeekrijg dock ook in den kruiseroorlog bleek Frankrijk niet tegen Engeland opgewassen .
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a p o 1 eon s papieren blokkade der Britsehe eilanden
aI1n kon dus voor Frankrijk niet hetzelfde resultant opleveren als voor Engeland de Engelsehe papieren blokkade
der Europeesehe kust : een rijken bait en de vernietiging
van den handel des vijands . Daarom werd die papieren
blokkade der Britsehe eilanden door N a po 1 e o n aangevuld
met de algeheels sluicing der continentals kust voor den
Engelschen handel . 1)
Te Tilsit nam Rusland de teak op zich van bemiddelaar tusschen Frankrijk en Engeland . Bij geheim verdrag beioofde Rusland daarenboven om, zoo Engeland
niet tot wijziging van zijn arbitrair ,,zeerecht" to bewegen
was, zich met Frankrijk to zuflen verbinden, zijne havens
voor Engeland to zullen sluiten en van IDenemarken, Zweden
en Portugal to vorderen hetzelfde to doers . Toen de
geruchten van een en antler Londen bereikten zon Engeland
op middelen om de aansluiting der neutralen bij het continentaal-stelsel to voorkomen . Over Portugal en Zweden
maakte men zich to Londen niet ongerusb . Beide lan den.
waren op de hand van Eng eland . Portugal vreesde, als
koloniale mogendheid . Engelands macht . Zwedens houding
werd bepaald door de gezindheid van zijn ears grootheidswaanzin lijdenden koning G u s t a a f I V A d ol f, die een
onverzoenlijken heat koesterde tegen N a po 1 e o n . Omtrent
IDenemarken echter, nog steeds eene zeemogendheid die
meetelde, verkeerde men to Londen in twijfel ; men achtte
het dus maar het verstandigst dit rijk onscbadelijk to makers .
I{et had daarenboven nog niet genoeg geboet voor zijne
vermeteiheid om zich, in 1780 en 1800, tegen Engelands
willekeur to verzetten . Wear het zijne maritieme belangen
gold, deinsde Engeland voor niets terug ; daaraan was
Denemarken reeds in 1801 herinnerd en dat zoude het
thaws opnieuw ondervinden .
Tot 1807 had Denemarken tijdens ails oorlogen tegen
de Fransche republiek en het Fransche keizerrijk, zijne
1) ,Vous nous bloquerez, mail je vous bloquerai it mon tour . Vous
ferez du continent une prison pour nous, mais j'en feral line pour vous cle
l'tendue des mere" . (Napoleon tegen Withworth .)
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strikte neutraliteit gehandhaafd. Ret Deensehe lager stop d
in Holstein, gereed om iedere poging der Franschen tot
overschrijding der Deensche grens to keen to gaan, toen
plotseling een Engelsche vloot, vergezeld door een landingsleg er in den Sond verscheen en Engeland gelijktijdig hiermede aan Denemarken den eisch stelde : of een verbond of
uitlevering der vloot! Op de weigering van Denemarken
volgde de landing der Engelsche troepen en hat bombardement van Kopenhagen, waardoor onder meer ruim 400
huizen warden in de asch gelegd . Tengevolge van de
afwezigheid des lagers was Denemarken tag enover de landingstroepen zoo goad ale weerloos . De Engelschen hadden
een nieuwe victorie to boeken in de annalen. van lager en
vloot . De Deensche scheepsmacht was hun prijs .
Van alles wet over de luisterrijke feiten der Engelsche
krijgsgeschiedenis eene schaduw werpt, staat de verraderlijke
overvalling van Denemarken in 1807 bovenaan . Echter niet
op C at h cart en G am bier, die als militairen de hun
verstrekte lastgeving slechts hadden op to volgen ., dock op
o a n n i n g en C a s t 1 e r e a g h rust de verantwoording van
daze barbaarsche daad . 1 ) De Bataafsche vloot was in 179
door verraad genomen, de Deensche ward thane vermeesterd
door brutaal geweld . In geheel Europa, zelfs in Eng eland,
wekte daze daad verontwaardiging . Doch, wet bekommerden
de Engelsche staatslieden zich om de publieke opinie! Tmmers, Engeland was machtig genoeg om daze to kunnen
trotseeren!
wet to voorzien was geweest na Engelands geweldenarij,
gebeurde . Denemarken sloot zich nu bij Frankrijk aan .
Engeland had hat middel gevonden om Denemarken eerst
1)

Twee jeer later (21 Sept . 1809) duelleerden daze bewindslieden

met elkander, naar aanleiding van de Waicherensohe expeditie ; beiden verlieten daarop hat mninisterie . Maar, spoedig daarop aanvaardde Engeland
C a s t 1 e r e a g s diensten opnieuw ; bij ward thane minister van Buitenlandscbe Zaken ; daarna ambassadeur, eindelijk wader minister . In 1822,
na

C a s t 1 e r e a g hs zelfmoord, ward daze opgevolgd door C an fling.
Na bun duel was voor beiden tegelijk geen pleats in hat ministerie . Imo.
de ear van Nap o 1 e o n s verbanning naar St . Helena heeft C a n n in g due
geen aandeel gehad .

- 415 ---van zijne zeemacht to berooven en het daarna den oorlog
aan to doen . Eerst wend de Deensehe marine verraderlijk
ingepalmd en daarna de van steun ontbloote Deensehe
handelsvloot vermeesterd krachtens het aloude, heilige
ritsehe zeereeht!
Denemarken en Rusland sloten thans hunne havens
voor Engeland en aanvaardden het continentaal-stelsel .
Rusland verklaarde Engeland den oorlog . 0 hr i st i a an v I I
van IDenemarken overleefde het ongeluk, dat zijn land ge
troffen had, niet fang ; hij overfeed in heart 1808 .
In 1807 trad de strijd tussehen Engeland en Frankrijk
een nieuwe phase in die wij thans niet uitvoerig zullen
behandelen om den omvang van dit opstel to houden binnen de grenzen, die daaraan, als tijdschriftartikel, noodzakelijkerwijze moeten worden gesteld . Slechts enkele opmerkingen over de periods van 1807 tot 1815 wenschen
wij nog aan het voorafgaande toe to voegen .
Ret streven van Engeland om zijne tegenpartij op het
vaste land to verzwakken ten einde hear des to beter ter
zee to kunnen verslaan was tot hiertoe ten deele mislukt .
Ten deele, niet geheel . Immers, de groote krachtsontwikkeling, waartoe Frankrijk in Europe genoodzaakt werd, had
inderdaad ten gevolge gehad, dat dit land in den zeeoorlog
meer en meer het onderspit doff. De offers, die een yolk
in den krijg ken brengen, hebben nu eenmaal hunne grenzen,
zelfs voor een rijke natie als de Fransehe door een genie
bestuurd . hear Engeland had in zo6verre zijn doel niet
bereikt, dat Frankrjk in Europe zeif, j uist door den oorlog,
steeds meer in maeht en aanzien was toegenomen . N a p01 e on was tot een duizeiingwekkende hoogte gestegen . En
toch zoude Engeland, zonder het to hebben bedoeld, j uist
door N a po 1 e o n s succes ten slotte zijn dod bereiken .
Duizelingwekkend inderdaad was de hoogte die N a po 1 e on
in 18, 07 had bereikt.
Ii a bti si haut son airs imperials,
Qu'il moos semble habiter cette sphere ideals
Ott jai naffs on n'entend un orage &1ater!
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Oe n'est plus qu'E see pieds que gronde is tempete ;
Ii faudrait, pour Trapper sa fete,
Q ue la foudre put remonter 1) .

Op hat toppunt van zijne maclit gekomen wend hij
door de duizeling bevangen, die hem ten val bracht . In
zijn strijd tegen Engelaild wilds hij ten . doffs meat nosh.
perk meet kennen.
Maar ook Engelands machtsmisbruik tar zee kende gees .
grenzen meer. De Considerans van het Besluit tot invoering
van het Continentaal-stelsel is ene doorloopende acts van .
beschuldiging tegen Engeland . Te vaak wordt vergeten,
dat de invoering van het Oontinentaal-stelsel was een dead
van verweer, van reciprociteit, van represaille ; dat Engeland was voorgegaau op dew wag, dat hat met kwistige
hand subsidies verstrekte aan ieder die N a p01 e on wilds
beoorlogen en middelerwiji zich met woeker voor die subsidies schadeloos stelde door de toepassing van hat buitrecht tar zee . Maar N a po 1 e o n zag niet in, dat Engeland
ook op het terrain, waarop thans de strijd was overgebracht,
starker was den hij . Geheel Europe werd getroffen door
den strijd tusschen Engeland en Frankrijk, moest bukken
voor N a p o l e o n s wil en lijden door Engelands maritieme
willekeur. De Engelsche handel moest worden verbannen
van het vests land . Mocht Engeland al de zee beheerschen
en kolonien veroveren, het afetgebied voor zijn handel
zou N a po 1 e o n aan zijn vijand ontnemen . Om dat doel
to bereiken werd Finland aan hat Czarenrijk overgeleverd en Etrurie bij Frankrijk ingelijfd . Omdat Portugal met Engeland heulde werd hat door Jun o t veroverd ;
ten einde de Spaansche kust beter to beheerschen en hat
gezegde van Lo d e w ij k X I V to verwezenlijken : ,,il n'y
a plus de Pyrenees" werd Jo z e f op den Spaanschen
troop geplaatst, terwiji Mu rat hem to Napels verving .
Sa main, s'il touche un but oft son orgueil aspire,
Fait a qnelque soldat le don d'un empire 2) .

Na Dupont s capitulatie bij Bay 1 en, een. fait van
1) Victor Hugo, Los deux lies .
2) Victor Hugo .
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spoedig daarop volgende ontruiming van Portugal door
Junot, deden Napoleon en Alexander, to Erfurt
samengekomen, nogmaals een vredesvoorstel aan Engeland .
Ret ward niet aangertomen! De strijd moest tot hat uiterste
worden doorgevoerd .
Welaan dan . Thans zouden tegen Engeland de wapens
worden gekeerd, die hat zeif had gesmeed . Nu bij Austerlitz, Jena en Fr iedland Engelands bondgenooten waxen overwonnen en meerendeels onderworpen aan N a p01 e o n s
wil zoude de worsteling one. d e opperheerschappij tar zee
to land worden beslist. Daar M a h m o e d I I weigerde met
Engeland to breken en het Oontineutaal-stelsel in to voeren
ward eerlang de Russiseh-Turksche oorlog hervat . De toepassing van het Continentaal-stelsel langs Europa's geheele
kust, van Matapan tot de Noordkaap, dat ward N a po 1 e o n s
leuze. Daartoe uioest Spanje worden onderworpen hat kostte
wat het wilde, al ging er ook dat Groote Eager bij to
gronde, dat tot hiertoe nog geene andere nederlagen had
aanschouwd dan die welke het zelf had toegebracht . Steeds
meer legioenen trokken onder N a po 1 e o n s aanvoering
de Pyrenean voorbij . Engeland benutte daze gelegenheid
om wader eene coalitie in hat levee to roepen, waarvan
Oostenrijk opnieuw hat gelag betaalde . Door zijne overwinningen had N a po 1 e o n zijne door Eng eland gesubsidieerde vijanden den een na den seder tot zijne bondgenooten gemaakt . Austerlitz had hem hat bondgenootschap
van F r i e d r i c h W ii h e 1 m doen verwerven (te Tilsit hernieuwd!) ; Friedland had Alexander met hem verzoen .d ;
W a g r a m schonk hem F r a n s tot wapenbroeder en tot
schoonvader tevens!
Voor de tweede maal had alzoo Engeland, zonder het
to willen, Ilabsburg tot Frankrijks boudgenoot gemaakt,
oprneuw schonk IEiabsburg aan Frankrijk eene vorstin .
De dochter van F r a n s I van Duitschland en van M a r i a
T h e r e s i a was in 1793 op hat schavot gestorven . Ruim zestien
j aar later deed opnieuw eene Habsburgsche prinses, weder
eene dochter van een F r a n s I en van eene l a r i a
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P h e r e s i a, als vorstin hare intrede in Frankrijk en
iam als gemalin van N a po 1 e on naast dezen. pleats op
den Franschen Croon, wear de revolutie M a r i e A n t oinette van verdreven en Napoleon Josephine van verwijderd had . Niet de revolutie, evenmin N a po 1 e o n 5 wil,
maar de leg ers van Habsburg en zijue bond genooten zouden
daze vorstin -nit hat Huis Iflabsburg-Lotharingen over vies
jaar wader van dien troop verdrijven . En ook M a r i e
L o ais e, zij die slechts op dien troop was verheven om
aan Napoleon een troonopvolger to geven, zij baarde, evenals
M a r I e A n t 01 n e t t e, een zoon wiens regeering slechts eene
fiche zoude ziju! Marie Ant oi n e t t e' s tweede zoon stierf
als L o d e w ij k X V I I in vergetelheid under obscure omstatidigheden, Mar i e Louis e' s eenige keizerlijke teig,
N a po l e o n I I, zoude wegkwijnen aan hat hof to Weenen,
terwijl zijue moeder, haar keizerlijken titel evenzeer vergetende
als haar verbanrien gemaal, zich met haren opperhofmeester
verbinden zou . . . Voorwaar, op bet bondgenootschap van
Frankrijk net Blabsburg rustte geen zegen!
Na de provocatie van 1809, die hat antwoord vormde
op de Erfurter vredesvoorstellen, behoefde N a po l e o n niet
meer to worderi aangezet tot den strijd . De roode doeken
konden worden opgeborg en, de sties stootte steeds woester
om zich heen . Geen vijand scheen N a po l e on to stark,
geen bezwaar to grout, geen gevaar to dreigend, wear hat
ging om de instandhouding van bet Oontinentaal-stelsel,
dat hij bet onfeilbare middel achtte tot de uiteindelijke
zegepraal over Engeland, door de vernietiging van 's vijands
welvaart . :met Continentaal-stelsel was de laatste hoop
waaraan hij zich in den strijd tegen Engeland vastklemde .
Rat ward zijue mania, hij moest en zoude er door overwinnen . Dc Pans ward van ziju gebied beroofd omdat hij
Engeland den oorlog niet wilde aandoen ; zijne bul van
excommunicatie tegen N a poi e on ward met zijne gevangenneming beantwoord. Zweden werd beoorloogd totdat hat,
inmiddels outlast van zijn opgewonden koning, zich bij bet
Continentaal-stelsel aansloot ; Bernadotte werd met Napo-
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de, in '1 eind mislukte, onderneming der Engelschen tegen
Zealand volgde de inlijving van Holland bij Frankrijk,
omdat hier to larule de sluikhandel op Engeland hand over
hand toenam, zoodat Holland meer en meer begun to gelijken op ,,un entrepot de marchandises anglaises ." Naar
aanleiding deter annexatie ontvingen N a po 1 e on s andere
koninklijke brooders do waarschuwing : „Sachet qua vos
premiers devoirs sont envers moi et la France ." Een grout
deal van Hannover (eerst bij Westphalen gevoegd), do
Hanse-steden, Oldenburg en Lauenburg moesten weldra
Hoflands lot deelen, opdat ook do monden van. Eems, Water
en Elbe under N a po 1 e o n s rechtstreeksch gezag zouden
staan . In zijn strevon om Engeland ten under to breng en
ontzag de keizer mats en niemand meer .
Zuchtte hat continent under N a po 1 e o n s j uk, ook
Engeland was er in 1810 en volgende j aren slecht aan toe .
In roil voor do ,,hulp" don Spanjaarden verleend zocht hot
handelsvrijheid op do Spaansche kolonien to krijgen om
een meow afzotgebied voor ziju handel to verworven . Do
spoedig daarop volgende opstanden in do Spaansche kolonien werkten dit stroven in do hand . Daarenboven gedroegen do Engelscheu zich in Spanje als meesters . Een
en ander was niet bevorderlijk voor eerie gouda verstandhouding tusschen do Spanjaarden en hunne ,,bevrijders" .
Do blokkade door Engeland op do Europeesche kust toegepast trof niet alleen hot wasteland dock ook den Engelschen handel zelf. Omgekeerd bezorgde hot Oontinentaalstelsel niet alleen aan Engeland dock ook aan Frankrijk en
zijue bondgenooten grouts nadeelen . Beide partijen bezigden
in hun underling en strijd eon twoosnijdend zwaard. En hot
geldt voorzeker als een duidelijk bewijs voor den verwardon
toestand, dat zoowel Engeland als Frankrijk hunne eigen
maatregelen ten deals werkeloos maakten door er uitzonderingen op toe to staan. Engeland deed dit door den
handel in. overzeesche waren, die over Engeland met hot
vests land word gevoerd, toe to staan . Frankrijk door do
toepassing van hat Licenten-stelsel . Doch, hoe grout do
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nadeelen van het Oontinentaal-stelsel voor Engeland ook
mochten zijn, Albion bleak den strjd toch langer to kunnen
voihouden dan Frankrijk en zijne ,,bondgenooten" .
De Czaar was ontstemd door de annexatie van Oldenburg
dear de gewezen Hertog van dit land een bloedverwant van hem
was . Omdat hem nu tevens meer en meet duideiijk ward, dat
Engelands vijandsehap voor hem Dog nadeeliger was dan die
van N a p o 1 e o n, zeide hij de dienstbaarheid aan den keizer
op ; Zweden voegde zich aan zijne zijde . De beide landen,
die door hunne Jigging hat meest tegen N a po 1 e on s
wraakoefening beschermd waren, begonnen den strijd tegen
den doming eland van hat continent, die tag en. den dwingeland van de zee Diet opgewassen Meek . Bij N a po l e o n
kwam wader hat denkbeeld op van een tocht dwars door Perzie
near Engelsch-India ! Daarop volgde de veldtocht van 1812,
Smolensko, Borodino, Moskou, de Beresina! De beide niteinden van Europe, de bergpassen van Spanje en de eiudelooze sneeuwvlakten van Rusland, warden de graven der
keizerlijke legioenen . Dear, in den strijd om hat Continentaalstelsel, troffen eindelijk den onoverwinnelijk geachten Tmperator de slagen, waarvan hij zich Diet meer kon herstellen . Thans begon de afval der ,,bondgenooten" . Bij
Tauroggen Dam hij een aanvang ; er kwam beweging in hat
politieke samenstel, dat stood of vial met die ene reusachtige zuil : N a po 1 e o n s macht . Reeds ward gedreun en
gerommel gehoord, stukken van hat geweif vielen near
beneden ; straks ward van alle zjden gehamerd en gebeukt
op de zuil . Op Pruisen volgde Oostenrijk, daarna Beieren ;
toen Saksen, walks regimenten midden in den slag bij
Leipzig near den vijand overliepen, en walks koning na
dien slag ward gevangen genomen . Welhaast vial geheel
Zuid-Duitschland N a po 1 e on af. Zwitserlands neutraliteit
wend door de overwinnaars Diet erkend . Denemarken ward
verslagen en tot bondgenootschap met N a po 1 e o n s vijanden
gedwongen ; hat ontving hiervoor een subsidie van hat rijk
dat in 1801 en 1807 zijne hoofdstad had doen bombardeeren .
Holland ward bevrijd . Bij Victoria en in de Pyrenen
ward Spanjes lot beslist ; Well in g ton overschreed de
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In 1815 zoude hij berouw toonen, maar dat berouw zou to
teat komen en zich to vroegtijdig uiten . Als avonturier
zoude hij ten slotte warden gefusilleerd .
Toen in den nieuwjaarsnacht van 1814 131 ii c her den
B4jn overschreed, kon Engeland Victoria roepen . In weerwil van de stuiptrekkingen van den reus was de overwinning
verzekerd . Het oude zeerecht was gered! Pat bleak eerlang op 't Congres to CMtillon (Febr . 1814) toen Engeland
kortweg weigerde aan hat heilige maritieme recht to later
tornen .
En middelerwiji ward de drijfjacht op Napoleon voortgezet . Maar nimmer heeft een gejaagd hart, vodr hat weergalmen van hat Hallali, zjnen vervolgers z®®veal to doer .
gegeven, zich z®d moedig verdedigd, als dit wild v&Sr hat
was uitgeput.
Aan hat eind van lien worstelstrijd ward aan N a po 1 e o n
Been enkel lead bespaard, zelfs niet hat verraad zijner gunstelingen en de ontrouw of ongehoorzaamheid zijner bevelhebbers . Maar, hoe tragisch oak de afloop was van dezen
veldtocht, hij heeft toch in hooge mate bijgedragen tot de
vermeerdering van N a po 1 e o n s veldheersroem . Had de zon
van Napoleons genie geschitterd bij hat rijzen en tijdens
de middaghoogte, zij spreidde, zoo mogelijk, n6g schooner
glens ten toon bij hat dalen en vooral bij den ondergang .
Toen de zon in hat Zenith stand had zij niet alleen geschitterd
maar oak verblind, hadden hare stralen niet alleen voortgebracht maar oak verschroeid en verteerd . Thans, bij hat
tar kimme dalen, hadden de stralen wet hunne vernietigende
kracht verloren dock niet hun luister .
De veldheersdaden van N a po 1 e o n evenaren die van
Alexander, Hannibal en Caesar . In &nopzichtechter
is er verschul . Alex an d e r en C a e s a r ziju niet op de
zware proef gesteld waaraan H a n n i b a 1 en N a p o 1 e o n
warden onderworpen . A 1 e x a n d e r veroverde India, na zich
daartoe dwars door hat Perzische rijk den wag to hebben
gebaand ; C a e s a r drong door tot in Brittanje, nadat hij
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om India to veroveren en

a po 1 e on moest zijn planners
om in Engeland to landen opgeven, dock de daden die hij inplaats daarvan verrichtte
stonden in conceptie en uitvoering niet achter bij datgene
wet eertijds door A 1 e x a n d e r en C a e s a r was gewrocht .
Maar N a p01 e on die gelijk H an nib a 1 over de Alpen
trok, eindigde evenals daze zijn loopbaan bij de verdediging
van den vaderlandschen bodem .
En hoe schoon blonk niet N a po 1 e o n s genie in dien
gedenkwaardigen veldtocht gedurende hat eerste trimester
van 1814, door den veroveraar en onderwerper van hat
geheele Europeesche vests land, gevoerd binnen de landpalen
van het aloude Frankrijk tegen sane verpletterende overmacht! De worstelstrijd in 1792 in noord-Frankrijk begonnen en gaandeweg over geheel Europe uitgebreid, hij
keerde, na ruim twintig jaren, tot zijn uitgangspunt terug .
En de ebbs voerde ook den grooten Corsikaan terug nagenoeg
near hetzelfde punt van wear hj gekomen was . De gebieder van Europe ward souverein van Elba, den kleinsten
staat ooit door een keizerlijke Majesteit geregeerd ; Elba
door N a pole on in 1802 bij Frankrijk gevoegd wend thans
door zijne vijanden wader van Frankrijk losgemaakt om
aan hem to worden gesehonken als een pourboire imperial .
Hem, den stichter van hat Fransche Keizerrijk en den ontbinder van hat duizendjarige Duitsehe, hem die tronen
omverwierp en oprichtte, hem ward als gunstbewijs de souvereiniteit geschonken over een klein eiland, slechts beroemd,
aan velen slechts bakers d schier, door N a po 1 e on s val!
Malta was in 1803 de steep des aanstoots geweest voor
N a po 1 e o n omdat hat de steep des hoeks was van . hat
gebouw van Engelands naacht . Engeland behield hat en
de vrede ward verbroken . Daarop had N a p o 1 e o n, ervarende Engelands overmacht, meer den sans den vrede
gevraagd, zelfs tegen den prijs der erkenning van Malta
als Engelsch territoor ; maar Engeland had voor hat bezit
van Malta N a po 1 e o n s toestemming niet meer van noode
en wilds den vrede niet sluiten voordat de Corsikaan zoude
zijn uitgeput . En daarna gaf Engeland, edelmoedig als
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steep zonder gebouw! Hem, die met honderdduizenden en
nogmaals honderdduizenden veldtocht op veldtocht had
geleid en veidsiag op veldslag had geleverd, hear werd
thans een leger toegestaan van 400 man! Neen, gevaar
lijk scheen hij niet meer, die souverein van Elba, even weinig gevaarljk als een souverein van Malta zoude zijn, die
niet tevens was beheerscher der zee! En om de heerschappij ter zee had Engeland gestreden en in dien strijd
had het overwonnen . Neen, B on a p art e scheen niet gevaarhjk meer op zijn eiland
Hij kon daar in zijn
keizerrijk Elba vernemen hoe ,,the house of Bourbon was
placed in Paris as a trophy of the victory of the European
confederation" 1) en hoe de troop van Frankrijk was bestegen door Lo d e w ij k X VIII, nit zijn schuilhoek to
voorschijn gekomen, nadat de verbondenen zich van Parijs
hadden meester gemaakt . Daar kon N a po 1 e o n ook vernemen hoe die koning bij de gratie Gods de geheele
regeering van den grooten keizer eenvoudig had geeffaceerd
bij koiainklijk besluit, den Raad der Verbondenen gehoord!
Al ware dit besluit niet gevolgd geworden door eene reeks
van reactionnaire maatregelen, dap zoude er toch reeds de
terugkeer van Elba door ziju verklaard .
Op den marsch naar Parijs in Maart 1815 overwon
N a p01 e o n zonder het vergieten van een droppel bloeds .
De ademtocht van het Vive l'empereur! der steeds aangroeiende

keizerlijke legerscharen vaagde de kroon weder weg van
Lo d e w ij ks hoofd . En daarna, bij Waterloo, stond de
keizer dap ten slotte tegenover het leger van dien vijand,
die niet had opgehouden Frankrijk to bestrijden en anderen
i3egen hem in het harnas to jagen . Aan zijn eigen aandeel
in de verantwoordelijkheid voor de ellende die Europa had
geteisterd dacht hij niet, slechts
ne gedachte vervulde
hem : Engeland zoude thans worden gestraft voor de vredebreuk van 1803, die al deze ellende had na zich gesleept .
1) Macauly.

- 424 Van de zee was de tricolors verjaagd ; 's keizers plan om
Engeland in Londen de wet to stellen was verijdeld geworden ; van den tocht near Britsch India was niets gekomen ; hat Continentaal-stelsel had zijn doel gemist en
zich z1fs tegen hem gekeerd . Maar thans gaf Engeland
zich bloot ears zijne zwakke zijde ; hat Engelsehe leper
zoude zich den eindelijk meters met de door hem persoonlijk
Eindelijk zoude Trafalgar
geleide Fransche legioenen.
e les ai ces Anglais,
schitterend worden gewroken . En
riep de Imperator uit then hij, meenende met B 1 ii c h e r to
hebben afgerekend, Wellingtons leper in stalling zap ten
Zuiden van hat Sonienbosch . Juichend trokken zijne soldaten hem voorbij ten aanval op hat vjandelijke slagfront .
Ave Caesar, morituri to salutant . . . . Twee-en-twintig jaren
geleden, bij Toulon, had Bo n a p art e als j ong artillerieofficier in den strijd tegen de Engelschen zijn eersten
krijgsroem behaald . Bij Acre had de Engelsche vloot hem
bestreden maar hij had de Engelsehen, hoewel dezen
Frankrijk voortdurend hadden beoorloogd, niet op hat
slagveld tegen over zich gezien . In December 1808 in
Noord-Spanje, then de ontmoeting nabij scheen, waren zijne
aarts-vijanden op zijne nadering snel teruggetrokken .
En thans, nu zij hem den eindelijk under de oogen
kwamen, leverde hij zijn laatsten veldslag!
Aan bet eind van dezen veidsiag troffen wader luide
juichtonen zijne ooren, nu echter waren hat de zegekreten
zijner vijanden! Nlaar, terwijl hij zich, ten slotte gehoorgevende
aan So u 1 ts smeekbede, to midden van hat sauve qui peat
op het uiterste oogenblik van hat strijdperk verwijderde,
weerkionken dear nog, uit de gelederen van hat door de
maan besehenen bataillon sacra, de woorden : ,,La garde meurt
et ne se rend pas", als de laatste strijdleuze der garde, die
muurvast om hare adelaars geschaard bleef to midden van
flood en verderf. Indrukwekkend waren de afscheidswoorden
geweest die N a pole on hat vorige j aar to Fontainebleau
tot zijne garde had gericht . Maar nog indrukwekkender
was daze strijdleuze der langzaam, op bevel retireerende
garde, weerklinkend op hat door vijanden overstroomde slag-

fin j

- 425 veld als een laatste afscheidsgroet den keizer nog nagezonden,
door de helden die hem trouw bleven tot in den dood 1) .
Engeland, dat op zee Frankrijk had overwonnen, dat
Egypte, Portugal en Spanje van de Fransehen had gezuiverd,
hot overwon ten slotte ook den grooten veidheer zelf . Maar,
hot zegevierde door do hulp der bondgenooten, eene hulp
die word in de hand gewerkt door de fouten van iN e y en
G r o u c h y en door de slagregens van den I Ten Juni, die
iN a pole on den aauval tot den middag van den I8en deden
uitstellen . Do Prins van Oranje en zijne onderbeveihebbers
hadden den l6en de Engelschen gored, bij waterloo wend
w e 11 i ii g t on s dappere lager voor eerie deroute behoed
door den op last van C h a s s uitgevoerden tegenstoot der
Nederlandsche brigade D-e t m e r s en door den aanval der
Pruisen .
B 1 fl c h e r was zijn bondgenoot to huip gesneld, terwijl
U r o u c h y van hot slagveld verwijderd bleef, zoodat do
Fransehen ten slotto tegen eene dubbele overmacht stredon ;
dat is do oorzaak van do overwinning, die aan N a pole o n s
yacht voor good een einde maakte . Tien j aar geleden had
vi e n o u v o verzuimd met zijne vloot dear to verschijnen
wear N a poio on die vloot noodig had om aan Engeland
den beslissendon slag toe to brengen en thane hot U r o u c h y zijn koizer in den steak waardoor N a po 100 n eon
nederlaag bed zoo groot, ads hij zo vb®r dozen nog slechts
had toogebracht dock nog nimmer ondergaan . Hot verzuim van w ihlo no u v e heeft Trafalgar tengevolge gehad,
dat van Grouchy . . . St . Helena!
1) De bedoelde woorden staan op hot standbeeld van generaal 0 a m bronne to Nantes . lTolgens sominigen zoude eon antler ze hebben geuit .
Zelfs is beweerd geworden dat ze in 't gebeel niet zijn uitgesproken .
Evenwel, dat er is gesommeerd zich over to geven en daarop beslist
weigerend is geantwoord wordt door niemand ontkend, dock slechts wordt
in twijfel getrokken of hot juist dezelfde woorden zijn geweest, ale die
welke 0 a m b r o n n e' s standbeeld versieren. E+ en fait valt den toch in elk
gavel niet to loochenen, nainelijk, dat de garde bij Rossomxne die woorden
tot werkelijkheid heeft geinaakt, en dat due de zin der woorden die zijn
opgestegen uit hare gelederen niet antlers ken zijn geweest den :
,,la garde meurt et ne se rend pas ."
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Waterloo had Trafalgar niet gewroken, het had er de
kroon op gezet .
Toen, na verloop der Honderd Dagen, Lo d e w ij k
XVIII voor de tweeds maal Parijs binnentrok, geschiedde
het evenmin als in 1814 aan 't hoofd zijner met lauweren
omkranste troepen, zooals le petit caporal 't zoo menigniaal onder 't gejubel der bevolking had gedaan, dock hij
werd wederom omstuwd door vreemde bajonetten, nog rood
van het bloed van Frankrijks zonen . En toen daarna le
brave des braves achter het Luxembourg voor het vuurpeloton trail met dezelfde doodsverachting die door he
steeds tegenover den vijand was aan den dag gelegd, 1)
toen was zijn keizer door dims onverzoenlijke vijanden
weggevoerd near eene gevangenis ver van het vaderland
verwijderd, verder clan de Egyptische pyramiden of het Moskousche Kremlin. Op een eiland was Nap o 1 e on geboren,
over een eiland had hij geregeerd, op een eiland zoude hij
sterven onder de hoede van Engeland, dat hem de gevraagde gastvrijheid bereidwillig verleende . . . . op een kale
rots in den oceaan!
Aan het eind van zjn loopbaan zoude de keizer ook
ervaren de ijdelheid van de gunst des yolks, dat hem bewierookte in de dagen van zijn voorspoed en hem verguisde
na zijn val, 2 ) vergetende alles wet hij had gedaan voor de
1) N e
s straf, hoe zwaar ook voor een militair met een staat
van dienst als de zijne, was niet onrechtvaardig . E[ij had flu eenmaal
hoogverraad gepleegd door near N a p01 e o n over to ioopen, en . . . N a p o I e o n had afgedaan . Maar een van N e y ' s aanklagers, Bon r m o n t, die
near den vijand was over qeloopen en dus landverraad had gepleegd, wend
tot Maarschalk van Frankrijk verheire,a, en dat was onreohtvaardig .
2) Hoe de stemming van het yolk zich ten zijnen opzichte wijzigde
met zijn succes, ondervond N a p o l e o n niet het minst gedurende de
Honderd Bagen . Zoo bevatte bijv . de Moniteur universal van Parijs in
Maart 1815 achtereenvolgens daze berichten omtrent N apol e o n : I/anthropophage est sorti de son repairs. - L'ogre de Gorse vient de dbarquer an golfs Juan . - Le tigre est arrive a Gap . - Le monstre a couch
a Grenoble . - Le tyran a traverse Lyon - L'usurpateur a ate vu a solxante lianas de la capitals. - Bo n a p a r t e s'avance a grands pas, mail
it n'entrera jamais daps Paris . - Napoleon sera demain sons nos ramparts . -- L'empereur est arrive
Fontainebleau . - Sa Majest Imperials
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grootheid en den voorspoed van zjn yolk, niet alleen door
zijne oorlogsdaden, maar ook door zijne talrijke, geniale
werken des vredes . Vergetende ook, dat de ellende, die
over Frankrijk en Europe gekomen was, niet alleen aan
N a p o l e o n moest worden geweten maar voor een groot deal
nan Frankrijks vijand die in 1803 den vrede van Amiens
verbrak .
In 1840 zoude N a po l e o n s assehe met praal to Parijs
worden bijgezet, nadat de Fransehe natie, bekomen van den
sehrik en de ellende die 's keizers laatste regeeringsjaren
over hear hadden gebracht, zich wader had herinnerd alles
wet zij aan dien keizer to danken had . En die natie betaalde eene eereschuld toen zij den wensch vervulde, door
N a po 1 e on in zijn testament geuit : ,,Je desire qua mes
cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce
people francais qua j'ai taut aim ."
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et Royale a fait bier an soir son entree daps son chateau des Tuileries,
au milieu de see fideles sujets . - Bat was nog eens eene promotie! In
20 dagen op to klimmen van menscheneter tot Keizerlijke, Koninklijke
Majesteit, win doet bet hem naP

De }ongste aanvallen op den Congo-staat'r
DOOI

Prof. Mr . J. E. HEERES .

Vermoedelijk zal hei5 velen mijner ezers zijn gegaan
als mij, inzooverre zij, toen in de eerste maanden van bet
vorige j aar in de nieuwsbladen allerlei berichten de ronde
deden van beschuldigingen, grove en z&r grove, gericht
tegen den Onafhankelijken Congo-staat, daaraan niet veel
meer aandacht hebben gewijd dan aan die andere gedeelten
der couranten, die, om weke reden dan ook, niet zeer bepaaldelijk onze aandacht geboeid houden : zoodal5 zij ze
hebben gelezen en voor kennisgeving aangenomen .
Zoo althaiis ging bet mij zeif. Tot op een dag, toen ik
en een bericht onder inijn oogen kreeg, dat door eenige
Belgen een proces was begonnen tegen een zekeren G u y
B 11 r r o w s wegens 'aster 2) en inzage van een boek door
dien beer geschreven, getiteld The curse of Central Africa,
with which is incorporated A campaign against cannibals
bij Edgar Canisius . 3)

1) 1k tries met opzet dezen titel van beperkte beteekenis voor miju
opstel, omdat ik a11n deze jongste aanvallen wil behandelen . Wat daar
mede geen bepaald verband boudt, last 1k weg . Niet omdat bet niet op
zich zeif belangwekkend is (de verbouding tussohen Nederland en den
Congo-staat zou dit b .v. voor ons zeker zijn), maar omdat 1k afleen den
tegenwoordigen ml . zoo door en door onbillijken aanval van Engeland
tegen Belgie's schepping wil uiteenzetten .
2) Men zie mijn nasohrift .
3) London, Everett, 1903 .

Deze coIncidentie deed mij met ; grootere belangstelling
an antlers hat gavel zoude zijn geweest den strijd volgen,
walks was aangebonden tegen de schepping van koning L e op ol d . En under de bestudeering van hat libel van B u r r o w s
en C a n I s i u s ward mijn lust gaande gemaakt, meer to
weten van daze creatie, een der merkwaardigste uitingen
der koloniale expansie van hat vierde kwart der l9de eeuw.
Van hat een kwam ik tot hat antler. Een boek van H. B.
Fox B o urn e : Civilisation in Congoland : A story of international wrong-doing, with a Prefatory note bij sir C h a r 1 e s
W. ID ii k e 1 ), iets vroeger, nog in dit j aar echter, verschenen
en dat ik voor een antler duel wel sans had bestudeerd, nam
ik opnieuw tar hand . En nu had ik zooveel kwaads van den
Staat gelezeii, dat ik behoefte gevoelde aan woorden, welke
hem verdedigden, althans een gunstiger licht op ziju
o x
handelingen wierpen . De boeken van B u r r o w s en
Bo u r n e moesten * reeds onmiddellijk meende ik hat to
voelen - overdreven, met een bepaalde bedoeling geschreven
en dus in zooverre onwaar zijn . 2 ) De verdediging heeft den
ook niet op zich laten wachten . Maar daarover later .
Eerst toch wil ik met een enkel woord in de herinnering mijner lezers terugroepen de geschiedenis der stichting
van den Onafhankelijken Congo-staat en de omstandigheden
waaronder zij plaats vond, voorzoover althans mij noodig
schjnt tar toelichting van de thans plaats hebbende gebeurtenissen .
In September 1876 ward door den koning der Belgen
to Brussel geopend de Conference gographique internationals, door hem bijeengeroepen in een schrijven, dat den
nadruk legde op daze bedoeling des Vorsten : ,,de discuter
en commun la situation actuelle de l'Afrique, de constater les
rsultats atteints, de preciser ceux qui restent a atteindre." 3)
1) London, King, 1903 .
2) Dat ik juist zag, wordt bewezen door wet ik nog heb kunnen
mededeelen in hat nasohrift, aan dit artikel toegevoegd .
3) E . Des camps, L' Afrique Nouvelle (Paris, BruxeUes, 1903 ),
p . 8 es .
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Een oogmerk, nader door L e o p o id I I uiteengezet, wear
hij bij de opening deter bijeenkomst van aardrjkskundigen,
ontdekkingsreizigers, staatslieden en andere belangstellendeu
van verschillende landen, het aldus omschreef : ,,Ouvrir a la
civilisation la seule partie de noire globe oil elle n'ait point
encore pentr, percer les tnebres qui enveloppent de
populations entieres . Discuter et preciser les voies a suivre,
les moyens a employer pour planter dfinitivement l'etendard de la civilisation sun le sol de 1'Afrique centrale ."
De conferentie ging op het denkbeeld in . Zij sprak
de wenschelijkheid uit, de onbekende gedeelten van Afrika
wetenschappelijk to onderzoeken ; to vergemakkelijken den.
toegang tot het binnenste van het donkere wereiddeel voor
de besehaving ; aan to geven de middclen o ne . to geraken
tot de onderdrukking van den slavenhandel in Afrika . Een
gezamenlijk internationaal plan diende to worden opgemaakt voor de doorvorsching van het reusachtig gebied,
dat aan west- en oostzijde wordt overspoeld door den Atlantischen en door den Indischen Oceaan, dat ten zuiden paalt
aan de Zambesi, ten noorden tegen Sudan aanleunt . Men
hoopte een aantal ontdekkingsreizigers tie wiunen, welke
van verschillende stations in reeds bekende oorden zouden
uitgaan ten doorvorsching van het uitgestrekte nog onbekende terrein . Een nj van dergelijke stations zou den
vender gaandeweg zich uitstrekken van de eene zee tot de
andere ; zij zouden een verbindingsweg vormen dwars door
Afrika van wereldzee tot wereldzee : stations, welke zouden
dienen als uitgangspunten van nieuwe tending en in de
toekomst, maar tevens aIs wetenschappelijke middelpunten
voor het beoogde geographisehe onderzoek, geographisch
in de meest uitgebreide beteekenis van het woord . En
ook als centre, vanwaar nit beschaving over de omgeviug
ken worden verspreid : gaandeweg en langzamerhand, waarvan
de bestnijding van den slavenhandel een den beginselen
zoude zijn . Het klonk als toekomstmuziek, tender twijfel,
mean tech - het sein wad gegeven .
Ret was niet het minst de slavenhandel in het duis-
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terste Afrika, waartegen men to velde ging trekken : de
slavenhandel met zijn verschrikking en, die hat levee. van
een deel der bewoners van dat binnenland ongetwijfeld tot
een hel heeft gernaakt en, tar voldoening van de geldzucht
en de inhaligheid vooral van Arabische slavenhandelaars
en zielverkoopers, ellende gebracht over duizenden rampzaligen . Koning L e o p o l d - die van den aanvang of de
ziel is geweest van geheel dit pogen - heeft net grouts
bezwaren to kampen gehad ; met moreele en materieele,
onder walks laatste de financieele niet het minst hebben
gewogen .
Van de comite's, in sommige landen opgericht, der
toen gevormde Association internationale ..A_fricain .e, walks
het exploitatiewerk zoude verrichten, ging hat Belgische
van Zanzibar, aan de Oostkust, nit . Een aantal expedities
werden uitgerust onder de auspicien van of, misschien beter
gezegd, door den Koning. De opofferingen aan menschenlevens en geld waren grout, maar de pogingen zouden
leiden tot hat eerst niet bedoelde of gewilde resultaat, een
resultaat, zooals andere Europeesche machten eveneens zij het in anderen vorm - bereikten, tot hat stichten van
een kolonialen staat, wel niet een Belgische bezitting,
maar toch een koloniaal-politieke schepping van onze
zuidelijke buren . De creatie toch van den Congo-staat welke plaats vond zeer zeker niet zonder de stilzwijgende
of uitgesproken goedkeuring van andere belangstellende of
belanghebbende mogendheden - is een nationals daad der
Belg en . Een nationals daad! Want al is de Congo-staat
niet in strikten zin Belgisch territoir, hat is een schepping der Belg en, met hue koning aan hat hoofd .
Toch was hat niet plotseling, dat de Belgische onderzoekingstochten, van de Oostkust of ondernomen, een
dergelijk resultaat gingen hebben . Er was eon gebeurtenis
noodig, walks als hat ware fixeerde in een bepaald plan
de denkbeelden, walks aan liet Brusselsche koningshof
warden verwerkt aangaande Centraal-Afrika . Die gebeur-
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tenis was de terugkeer van H e n r y
[ o r t o n S t a n 1 e y 1)
van een zijner beroemde Afrikaansche reizen . Hat is bekend, dat toen men in Europa zich ongerust maakte over
hit lot van den ontdekkingsreiziger-zendeling D a vi d
IL i v i n g st on e, de eigenaar der New-York ilerald, J a m e s
o r d o n B e nn e t t, in 1870 ears van zijn correspondenten,
S t a n 1 e y, die als stoutmoedig man zijn naam op verschillende tochten reeds had gemaakt, de opdracht gaf, den
beroemden Engelschman to trachten op to sporen . Het
duel der refs, die in Januari 1871 van Zanzibar uit begun,
ward gelukkig bereikt : in November trof S t an 1 e y den
zieken IL i v i n g s t o n e aan bij den . Oostehj ken never van.
het Tanganjika-meer . Drie jaren later onderneemt de kranige
geamerikaniseerde Engelschman een nieuwen ontdekkingstocht in Afrika's binnenland. In November 1874 van
Bagamojo aan de Oostkust vertrokken, bereikt hij met een
deal zjner metgezellen den bovenloop van de Congo bij
Njangwe, hat uiterste punt tot op dat oogenblik door
Europeanen van de Oostkust uit bereikt . Met bootee verlaat hij, twee jaren na hat begin van zijn pionierstocht,
dit oord en na ears moeitevolle, levensgevaarlijke refs van .
ettelijke maanden wordt de Atlantische Oceaan bereikt .
In hat midden van 1877 komt S tan 1 e y to Boma aan
Afrika's Westkust . Bijna geheel de groote rivier - die
behalve den benedenloop ears de Westhrlingen grootendeels
onbekend was - ward op dezen m.erkwaardigen en one.
zijne resultaten zoo hoogst belangrijken zwerftocht voor
hat eerst door hat blanke ras bevaren .
De terugkeer van Stan 1 e y is hat beslissende oogenblik in koning IL e op old' s overleggingen . De beroemde
tocht had doers zien, dat Centraal-Afrika in zich zeif had
een heirbaan ; dat de door de Brusselsche conferente gedroomde verbindingsweg door de natuur zelve ears hat
midden van hat donkere wereiddeel was geschonken! Het
was voor den Belgischen koning een openbaring! Nog
nauwlijks in Europe teruggekeerd, wordt S t an 1 e y door
1) Terwiji mijn artikel tar parse was, kwam hat bericht, dat de
beroemde ontdekkingsreiziger den 9 Mei is gestorven .
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diende to worden vastgesteld, maar die zoude leiden tot
een in economisehen en politieken zin gevestigde orde van
taken . In November 1
ward opgericht het Comite
d'etudes du Raut Congo, met zijn zetel to Brussels hat
was een uiting van denzelfden geest als de Association
Internationale Africaine, maar een meer precieze, meer
onmiddellijk op hat doel afgaande . Den 14 Augustus 1879
reeds beyond S t a n 1 e y zich wader aan de monding der
reuzenrivier en een week later weerklonk lam gs hare oevers
de stoomfluit : - Ret stoomschip zou * zooals een Belgisch schrijver 1) zich uitdrukt - de ,,conquistador" worden
van daze tiieuwe wergild.
Reeds op dezen eersten - moeitevollen - toht voor
rekening van het Comite d'&tudes du Haut Congo, waarbij
men de rivier opvoer tot de Stanley-Pool warden verschiflende stations aangslag d en wend de omgeving, voorzoover zij in de oogen der nieuwe bezoekers onbeheerd
terrain was, in bezit genomen ; - warden verder met verschillende hoofden van inlandsehe stanamen talrijke overeenkomsten gesloten, met de bedoeling hat op dezen
tocht in bezit genomen gebied to vrijwaren tegen latere
eventueele mededingars : hat gewone eigenaardig koloniaalpolitiek proces met zijn wederrechtelijken ondergrond, bedekt
met een bodem van in wettigen vorm verkregen rechten,
waarop de fundamenten zullen rijzen van hat koloniaakpolitiek
gebouw in de toekomst . Want men legde then den gron.dslag•
voor een territoriale macht, voor een Staat : ad ministratieve
regelingen vonden reeds then pleats, en eigenaardig, hat
Comith van Brussel wierp zijn wetensehappelijke viag over
boord : de ,,Etudes" warden nit den naam verwijderd en hat
trad op als de Association internationals du Congo .
Met j eugdigen, krachtigen moed, die niet in overmoed
ontaardde, ging de herdoopte vereeniging hear gang . Niet
alleen de hoofdrivier, ook hare zijtakken werden geexploi1)

Descamps, p . 50 .
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teerd . Be stoomschepen der Association kwamen tot do
Stanley-watervallen Eon veertigtal posten werden binnen een
vijftal jaren opgericht, een 500 tal ,,contracteii" - om in
onze koloniale terminologie to sproken - werden met inlandsche hoofden binnen dat half docennium gesloten, waarbij do
opporhoogheid van do Association word aanvaard . Eon staat
was ontstaan . En al mocht zijn oorsprong in onion tijd zonderhug schijnon, nu hij to zoekon was bij eon privaatrechtehijko
vereoniging, do elementon, noodig voor eon staat, waren
in riot to miskonnon, zij hot nog rudimentairen, vorm aanwozig : hot staatstorritoir was omgrensd, zijn bevolking in
66n verband omsloten, zijn rogoering aangowezen 1) .
Bit feit is van beteekenis voor do internationals vorhoudingen, waarin do Congostaat zich thans bevindt. En voorzooverre mocht wordon gemeend, dat eon staat, om staat
to zijn, door andore staten most zijn erkend, 66k dan word
al spoedig aan dit vereischte voldaan . En hot was niet to
vorwondoren : do koloniahe mogondhedon moesten hot ook
in oigon belang achten, dat do onmotohijke uitgestrokthoid
van Centraal-Afrika niet gin g toobehooren aan eon andero
rivals macht . Zij moesten hot in oigon bolang toejuichen,
dat eon particulier initiatiof, als dat dor Association, daar optrad, waardoor zich als van zoif daar eon neutrals rnacht
ging vormon : immors goon gevaarlijko naijvor, goon disproportionoerendo machtsverg rooting van anderen kon dan schade
doer aan oigon nationaal belang . In April 1884 orkendon de
Voroenigde Staten van Noord-Amerika uitdrukkolijk do
Brussehsche Association als do rogoering van den Congostaat . In November van dat j aar volgde IDuitschland, nog
v66r do opening van hot straks to noemen Berhijusche Congros. Andere mogondhedon zijn gevolgd . 2)
Belangrijkor gobourtenissen nog vondon spoodig plaats,
in 1885.
1) Omtrent den regeeringevorm van den Oongostaat zie men o .a .
1) e s c a in p s, p . 278 es . 1k zwijg er over, omdat dit onderwerp in goon
onmidde1ijk verband staat tot bet mijne van thans .
2) Descamps, p . 59 cc ., 285 cc .
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Ret internationals karakter van bet optreden der Westersehe machten in Midden-Afrika in de tweeds heift der
i9de eeuw is niet to miskennen . Geen der groote machten
van Europa en Amerika heeft lust gevoeld, een van hare
collega's daar hear en meester to later . . Zoodra bet vraagstuk van Centraal-Afrika in bet midden der nag entiende
eeuw ernstig ter sprake kwam, moest bet worden een
internationaal vraagstuk .
Ret is dit geworden .
Den 15 November 1884 wend to Berlijn geopend de
bekende Afrikaansehe conferentie, waartoe de belanghebbende Mogendheden waxen nitgenoodigd door Duitsehland in vereeniging met Frankrijk . Een internationaal koloniaal congres van to ineer beteekenis, joist omdat hat ward
gehouden in een tijdperk van buitengemeene koloniale
expansie van verschillende Europeescbe grootmachten .
Hat kan natuurlijk niet op mijn wag liggen, bier ook
maar in hat kort den loop na to gaan deter conferentie .
Alleen die resultaten er van, walks noodig zijn om to doer
begrijpen den strijd, walks thans tegen den Congo-staat
is sang ebonden, wil ik met een enkel woord bier aanroeren .
Enkele data dienen nog vooraf to gaan. . lariat den 26
Februari 1885 de Berlijnsche conferentie was gesloten, werd
koning Leopold in April van genoemd jaar door de Belgische Volksvertegenwoordiging gemachtigd, de souvereiniteit to aanvaarden van den j ongen staat ; de kronen van
beide Staten zouden echter zijn gescheiden en alleen een
persoonlijke unie zou de verhouding daartusschen teekenen 1) .
Den 2 Mei aanvaardde de koning der Belg e n. de kroon van
van den nieuwen staat, waaraan binnenkort officieel de
naam ward gegeven van L'etat independant du Congo,
terwiji 's Vorsten titel die zoude ziju van ,,Souverein" .
Eindelijk warden den I Augustus 1885 order de auspicien .
1) Later zijn nog andere verhoudingen tussohen den Congo-staat en
Belgie in 't lever geroepen, waarop ik bier eehter niet behoef in to gaan .

van Duitschlands rijkskanselier aan de Mogendheden door
den souverein van 't grootste deal van Ce_n .traal-Afrika
medegedeeld de toenmalige grenzen van den Staat, walks
neutraal gebied gingen vormen, in aansluiting aan artikel
10 deer straks to bespreken Congo-acts 1 ) . Geen bezwaren
der Mogendheden daartegen warden vernomen bij de antwoorden, op daze mededeelingen gegeven .

Om op de Congo-conferentie terug to komen.
Een aantal Mogendheden namen daaraan deal : behalve
Duitschland en Fran krijk, Oostenrijk, lELongarije, Belgie,
Denemarken, Spanje, de Vereenigde Staten, Groot-Brittannie, Italie, Nederland, Portugal, Rusland, Zweden en
Noorwegen en Turkije . Den 26 Februari 1885 ward door
de bevolmachtigden van daze statie de z .g. Congo-acts geteekend 2), tot walker bepalingen de Etat Independant toetrad .
De bepalingen van dit staatstuk - ik wil er bier reeds
dadelijk op wijzen - gelden niet alleen den Onafhankelijken
Congo-staat . Zij strekken Karen invloed en rechtsmacht over
uitgestrekter gebied uit : n .1 . over 't geheele gebied van. bet
z .g . conventioneele Congo-bekken .
Terwijl de stichting
van Belgie's koning geheel begrepen is in bet met dezen
term aangeduide verbazend uitgestrekte gebied, vallen
daarbinnen ook gedeelten van Fransch Congo (de Noordelijke buurman van den Etat indpendant), van Portugeesch
West-Afrika (dat daaraan ten Zuiden paalt), van het Noordelijk deal van Britsch Centraal-Afrika (dat de Zuidoostergrens vormt), van bet noordelijk gedeelte van Mosambiek,
van Duitsch en Britsch Oost-Afrika (waardoor de Congostaat ten Oosten wordt bepaald) . Al daze bezittingen van
Europeesche koloniale machten, walks dan vallen binnen
bet overeengekomen gebied van bet Congo-bekken, en dus
1) Be sea nip s, p . 272, 274, 288 55 .
2) Vgl . K . v o n S ten gel, Der Kongostaat. Line Kolonialpolitische
Studie . (Munchen, Elaushalter, 1903) .
T . M. 0 . Ass e r in De Gids van Mel 1885, bladz . 316 v.v . ; enz enz.

niet sheen de onafhaiakelijken Congo-staat, zijn aan de
bepalingen der Berlijnsche acts onderworpen .
In de tweeds plaats : de Congo-staat - al heeft hj
zich dan ook bij de bepalingen dier acts aan.gesloten
is
niet (zooals wel eens wordt beweerd) bij dit staatsstuk
gecreeerd ; hij bestond vo6rdat de Conferentie werd bijeengeroepen en gaf gedurende het Congres aan de Mogendheden kennis van zijn erkenning door verschillende staten . 1)
Zijn bestaan werd den ook niet betwist ; everimin was
in de acts sprake van het stichten van een Congo-staat :
zijn bestaan werd eenvoudig als een feit aangenomen,
zelfs toegejuicht . L'Etal3 Independent is dus niet bij de
.Ate geschapen onder de voorwaarden in die acts vervat ;
zijn bestaan is nit een internationaal-rechtelijk oogpunt
daarvan niet afhankelijk verklaard . Pit kon eenvoudig
niet, omdat hij reeds bestond en omdat ziju bestaan bij
het Berlijnsch congres geen punt van bespreking, last
staan van beslissing, zou nitmaken .
Welke zijn nu de bepalingen der A.cte, waarop het
her aankomt?
In de eerste plaats de eerste artikelen van hear eerste
hoofdstuk : De handel (le commerce) van ells natien zal
in het coriventioneele Congo-bekken volledige vrijheid
genieten. Alle vlaggen, zonder onderscheid, zuflen vrijen
toegang hebben, aan de trust, op de rivieren, enz . binnen
het omschreven gebied . - Elks differentieele behandeling
(traitement diffrentiel), zoowel van schepen als van goederea
is verboden . Geene macht, die uitoefent of zal nitoefenen
souvereiniteits-rechten in het Congo-bekken, mag in handelsaangelegenheden monopolies of privileges verleenen van
welken aard ook (ne pourra y con c&Ier ni monopole ni
privilege d'aucune espece en matiere commercials .) 2)
1) IDescamps, p . 46 .
2) In dit verband is van beteekenis wet baron L am b e r m o n t, de
Belgische bevolmachtigde op bet Berlijnsche Congres, omtrent deze uitdrukkingen bij het protocol deed aanteekenen : ,,Il ne subsists aucun
doute sur le sens stricte et litteral qu'il convient d'assigner aux termes
en matire commercials . Ii s' agit exciusivement du trafic, de la facult

438 IDus het beginsel van volledige vrijheid van handel en
verkeer is het eerste, door de Congo-acts uitgesproken ; en
uitgesproken in zijn meest onbekrompen en volledige
beteekenis . Geen bevoordeeling van welken card ook ,,ei;
matiere commercials" van den een - wie hij ook zij boven den ander ; geen bevoorrechting ook in dit opzicht
van b .v . Belgie boven andere Staten .
Artikel 6 bevat een niet minder gewichtig principe,
dat evenals zijne voorgangers duidelijk aanwijst de ideeen
der tijden waarin zij zijn vastgesteld .
Alle machten, die in het conventioneele Congo-bekken
souvereiniteitsrechten uitoefenen, verbinden zich, - ieder
in ha%r gebied - maatregelen to nemen tot instandhouding
(,,conservation") der inlandsche bevolking en tot verbetering
van haar moreelen en materi~elen toestand ; mede to werken tot onderdrukking van slavernij en haiidel in negers,
zonder onderscheid van nationaliteit of godsdienst ; to beschermen en to begunstigen alle godsdienstige, wetenschappelijke en weldadige inrichtingen en ondernemingen,
welke opgericht zijn met het doel, de inboorlingen to
onderwijzen en hun de voordeelen der beschaving to doen
deelachtig worden ; in bijzondere bescherming to nemen de
Christelijke missies ; to verleenen volledige gewetens- en
godsdienstvrijheid zonder eenige beperking .
lTerder wordt in artikel 9 gestipuleerd, dat de machten, die in het Congo-bekken souvereiniteit nitoefenen of
zullen uitoefenen, niet zullen toestaan, dat dit gebied als
markt of als doorgang words gebruikt voor den handel in
slaven van welk ras of nationaliteit ook ; dat zij met alle
hun ten dienste staande middelen zullen trachten, dew
handel to keer to gaan en dien to doen beeindigen en
zullen straffen hen, die zich daaraan schuldig waken . .
De humane behandeling van den inlander, de bestrijding
i11imite pour chacun de vendre et d'acheter, d'importer et d'exporter des
produits et objets manufactures . Aucune situation privi1tgie ne peut
titre cress soul ce rapport ; la carriers rests ouverte sans restriction
la libre concurrence sur le terrain du commerce, mail les obligations des
gouvernements locaux ne vont pas au dell ." (Descanips, p . 86, s .)
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van den slavenhandel 1), de onderdrukking der slavernij,
zijn onder de op de Berlijusehe conferentie besproken
Afrikaansche vraagstukken zeker niet onder de minst belangrijke . Maar de behartiging van de quaestie der vrije
commercie - de economische beteekenis dus der opening van
het Congo-bekken voor den Europeeschen handel - is zeer
stellig bet meest op den voorgrond getreden ; zooals zip
ook nu nog wear in de eerste pleats op den voorgrond
verschijnt .
Iv.
De j ongste aanvallen nu op den Onafhankelijke Congostaat hebben hieraan burs ontstaan - aithans zoo beweren
de aanvallers - to danken, dat dew meenen, dat zijn
regeering niet heeft voldaan aan de verplichtingen, welke
de Congo-acts voor de bezitters van gebied in bet conventioneele Congo-bekken heeft vastgesteld .
Ret is niet de eerste meal, dat dergelijke besehuldigingen
zijn geuit. De vroegere laat ik rusten, om alleen de aandacht mijner lezers to bepalen bij die van den laatsten
tijd. De vroegere hebben weinig meer den zuiver geschiedkundige beteekenis, ook omdat zij in belang geheel zijn
overvleugeld door die van den allerlaatsten tijd, walks
bovendien de hooge waarde der actualiteit bezitten . En die
een voorloopig succes hebben gehad .
Daze aanvallen komen den in de eerste pleats van
Engelsche zijde, want al is de hear C an is i u s een Amerikaan,
bet fait, dat bet door hem met den beer B u r r o w s geschreven werk in Londen is verschenen, geeft to denken .
Ook de arbeid van den beer F ox B o u r n e is quite English
1) Over de onderdrukking der savernij en de bestrijding van den
1avenhande1 behoef ik in dit verband niet meer to spreken ; evenmin over
de Brnsse1sche conferentie van 1899-1900, dear daze aangelegenheden
niet uitmaken punters in gesohul. Men ken hierover naslaan o .a .Besc

camps, p . 215-257, 542 se . Bat de regeering van den Congo-staat in

dit opzicht groote verdiensten heeft, sal wel niet voor bestrijding vatbaar zijn .

44 0
en wordt bij het publiek geIntroduceerd door nieinand
minder dan hit welbekende parlementslid Charles W .Dilke .
Buitendien : Fo x Bo u r n e is secretaris der Aborigines
Protection Society, alweder dus z&r Engelsch 1) . Dat de
aanvallen scherp bedoeld zijn, leeren ons reeds de titels :
,,De vloek van Midden-Afrika", dat is flu niet de slavenhandel, zooals men vroeger meende, neen! dat is de Congostaatg lTerder : ,,Beschaving in Congoland ; een geschiedenis
van internationaal onrecht", zegt hat niet genoeg P En de
inhoud van beide boeken is zulke titels waard . Ret zjjn
pamfietten, althans de beide gedeelten, waaruit hat boek
der heeren B u r r o w s en C a n is i u s bestaat . Feet boek
van F o x B o u r n e staat veal hooger, is ernstiger bedoeld,
maar is zoo door en door partij dig, dat men eigenlijk niet
recht begrjpt, hoe een ernstig man niet inziet, dat die
partijdigheid - zij zij dan een niet bedoelde, een onbewuste
partijdigheid - onmiddellijk in hat oog springt van den
onbevooroordeelden lezer .
Volkomen j uist zegt dan ook een brochure, onlangs
verschenen 2) en getiteld : La ve'rite sur la Civilisation an
Congo par un Belge, over hat boek van Bo u r n e hat
volgende : „Sons le titre ,,Civilisation in Congoland", un
livre vient de paraitre, qui redite, soigneusement collectiontes, les attaques et accusations diriges, en divers
temps, contra l'tat du Congo." En niet onaardig vervolgt
de schrijver : Cette compilation n'est pas complete . Ells
omet de reproduire, a cot des attaques, les refutations
et rectifications auxquelles elles ont donna lieu . La presents
brochure a pour but de combler cette lacuna involontaire
(sic!) de l'auteur." Na gazette lazing van Bo u r n e' s boek
is o, i . geen ander oordeel mogelijk, tenzij men bepaald
anders wil oordeelen . Ret boek is niet een onpartijdig
relaas, 't is een aanval . . . .
1) Is bet niet opmerkelijk, dat daze vereeniging niet (zooals b .v.
de Anti-Slavery Society) heeft geprotesteerd tegen den invoer van de
Chineesche mijnwerkers in Transvaal? Indian aitbans de Londensohe correspondent der Nieuwe Rotterdamsche Courant goad is ingelicht . (Numiner van 14 Maart 1904, II a) .
2) Bruxelles, Lebgue, 1903 .
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dit schijnt mij veal onsympathieker. Hat book is hier en
daar unfair en wordt sours . . . . onhebbelijk, op zjn zachtst
uitgedrnkt . Vooral wanneer men bedenkt, wie de schrijvers
zijn. In Guy Burrows en Edgar Canisius zijn ambtenaren geweest in dienst van den Staat, en beiden in
tamelijk hooge polities .
Burrows van 1894-1897, en van 1898-1901 . Hij
keert toen naar Engeland terug, omdat zjn ,,verband" zoude de Oost-Indische Compagnie zeggen - is geeindigd.
Daarna vraagt hij, opnieuw in dienst van den Staat to molten
treden. Erg happig zijn de autoriteiten daarop niet 1) en
onze G u y keert niet aan de boorden der groote rivier terug.
1k noemde j aartallen. Waarom? Omdat zij doer zien, dat
u r r o w' s beschuldigingen niet zonder bepaalde bewijzen
zoo maar zijn to aanvaarden en omdat zij tevens doer zien,
dat zijn houding niet bepaald fair is to noemen .
Toen hij in 1897 met verlof in Europa was, had bij
een paar melon een onderhoud met mannen van de pens :
met mannen van de .toile Beige en van Reuters Office . Daze
gesprekken Iniden gunstig - malt men wel zeggen - voor
den Congo-staat .
In den Times van 17 December
1897 b .v . is opgenomen
B n r r o w' s onderhoud met Renter. En wat lezen wij :
. . . . Au sujet des histoires d'atrocits (wij koinen hierniede
op een der punter, waarvan de regeering van den Congostaat wordt beschuldigd : wreedheden en gruwelen, bedreven
tegen de inboorlingen) au sujet des histoires d'atrocits, je
ne nierai pas que, daps les premiers ours 2) de l'existence de
1'Etat, ii ait pu s'en passer ; mail par la suite, elles out, pratiquement, disparu 2)." En vender omtrent een andere grief :
,,Le payenient aux of- .tiers et ageni s belges de commissions
sun la productien du caoutchouc et de l'ivoire a ate aboli
depuis la fin de 1895 . Dans mon propre district du HautUe1, la rco1te du caoutchouc a tonjours ate effectue
sans dnret ni crnaute ; - en fait, Te caoutchouc est apporte
1) Vgl. de briefwisseling in Burrows' book, p . XI-XIII .
2) 1k cursiveer .
O .E.IV€
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de plain gr par les chefs, qui en recoivent le pavement
en ehange".
lets vroeger (26 September 1897) was in de Etoile Beige
hat gesprek medegedeeld, dat B ii r r o w s met een medewerker van dit bled had gehad near aanleiding van allerlei
schandalen, omtrent den Staat verspreid door een zekeren
Salus bury, die in 1895 een halfjaar aan den Congo had
doorgebracht en heel wat daarvan to verteflen had a la
„Hear Jurriaan" . B ii r r o w s heeft hem gekend, ,,ce triste
personnage" en - ,,c'est un devoir pour moi de le proclamer",
zooals hij zegt - hij heat liegen al wat S a 1 u s bury ten
nadeele van de toestanden in Centraal-Afrika heeft rondgestrooid . En dit betreft aiweder punter, thans opnieuw
tag en den Staat in 't debat gebracht . ,,J'ai fait partie an
Congo de la memo expedition qua S a l u sb u r y ; j e connais
par consequent la region qu'il a traverses et j e puffs certifies que les faits dont it pretend avoir ate temoin n'existent
qua daps son imagination . . . . Quant a ses accusations contra
l'Etat du Congo et les officiers beiges qui le servant alias
manquent de base . C'est sans contrainte aucune qua les
indigenes s'enrolent dens la force publique . La recolte de
l'ivoire et du caoutchouc ne donna lieu a aucune atrocite . . .
Je ne pretends par qua tout soft parfait an Congo ; castes
it se commet parfois des abus, mais j e doffs a la verite de
declares qua le Gouvernement ne demands qn'a les redresser
et i punir ceux qni s'en rendent coupables ." En vender :
,,En ce qui concerns les relations du ponvoir avec les indigenes, alias ne laissent rien a desires dans les regions
qua j'ai traversees . . . . Les officiers belges ne brutalisent
pas leers hommes a plaisir, ainsi qua l'a affirms S a in sb u r y ;
aussi les soidats sort-ils tres attaches a la plupart de ieurs
chefs blares ." En den over de inzameiing van ivoor : ,,A
propos de i'ivoire, it est bon qu'on sadie qua east en vain
qn'on essayerait de s'en procurer en violentant les indigenes . . .
Pour en obtenir, it fact s'adresser aux roitelets noirs qui
consentent generalement sans difficulte a payer la contribution qua 1'f tat lens impose et en echange de laquelle it
assure la securite de leer frontieres et leur procure les
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mile et un bienfaits de la civilisation ." 1rgerHjke mishandelingen van den inboorling, waarvan S a 1 u s b u r y gewaagde P ,,Los histoires de mains coupees qu'on a racontees
contiennent une pure legends. Je n'ai jamais vu mutiler
un indigene vivant . (want aux mceurs anthropophagiques
de cerbaines peuplades du Congo, elles ne sauraien .t titre
imputables aux blancs qui font ce qu'ils peuvent pour les
modifier, mais qui n'y pourront russir qu't la tongue . . . "
Z6~ het oordeel van B u r r o w s in 1897 over den staat,
aien hij had gediend . In 1903 wordt diezelfde staat, dien hij
van 1898 -1901 weder dient, door hem genoemd : de vloek
van Midden-Afrika . Is dan na 1898 de toestand zoo in
ongunstigen zin gewijzigdP 't Heeft er niets van : men sla
debts het boek van F o x Bo u r n e op en men zal zien, dat
ook in tijden vdor 1897 door sommigen de toestanden in
Midden-Afrika alles behalve rooskleurig werden geschilderd .
Men leze B u r r o w s zeif, en men zal feiten aangehaald vinden
$®k anterieur aan 1898 . Trouwens, de heer John G e o
L e i g h, die een voorwoord aan B u r r o w s' boek heeft toegevoegd, haalt daarin voorbeelden aan j uist nit 1894 tot 1897
(B u r r o w s' eerste dienstverband) en spreekt 1) van de ,,very
repugnant duties", die zijn client gedurende zijn zesjarigen
dienst had to vervullen en vervuld heeft ,,to the entire
satisfaction of the authorities" : zou, indien er versehil was
in die ,,duties" in de tijden van het eerste verband (1894
tot 1897) en die van het tweeds (1898 tot 1901), daarop
niet zijn gewezen P Maar hoe to denken over een man als
B u r r o w s, die zich gunstig uitlaat over zijne regeering in de
pers ; die tegenover anderen spreekt over de ,,very repugnant duties", die hij heeft to vervullen en ook vervult tot groote tevredenheid zijner chefs ; die in 1901 weder in
dienst wenscht to treden van een staat, die zulke zeer
stuitende plichten van hem heeft gevorderd, en die eindelijk
in 1903 over diezelfde regeering een boek de wereld inzendt,
als : The Gorse of Central Africa a Gesteld, dat misschien
- ik west er niets van, maar ik wit hem gaarne de meat
volmeten - gesteld dat misschien ter - geringe - veront1) P . X.
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gedwongen opnieuw in dienst to treden van den Staat,
dan strijdt het toch tegen de meest rudimentaire begrippen
van kieschheid, sat hij dienzelfden staat, in zijn boek genoemd
,,that governmental monstrosity", 1) of breekt op de wijze
als hij doet . E6n enkele aanhaling uit zijn werk, die doodend
moest zijn voor den Congo-staat, als B u r r o w s in sit opzicht
was een betrouwbaar man, maar die thans op den schrij ver
zelf terugvalt : ,,Tt has been mij duty in the past to act as
an official in certain of the branches of the State service,
during which I was brought into contact with its methods
of material regeneration - for of anything moral in the
Congo Free State I am still ignorant" . 2 ) Wanneer men deze
uitspraak legt naast de uitingen van 1897, wat dan to denken
van den ernst van den man, die ze uitspreekt? Dat misstanden in den Congo-staat bestaan hebben, niemand die er
aan twijfelt, maar als er op gewezen worst door captain
u y B u r r o w s, dan ben ik althans zoo vrij, ze niet aan to
nemen zonder nader bewijs .
En Canisius?
Ook hij is ambtenaar van den Congo-staat geweest ;
eveneens is hij employs geweest van de Socie'te Anversoise du
Commerce an Congo . Van beide west hij heel wat kwaads
to vertellen . Toch vraagt hij in September 1901, om weer
in dienst to treden van den Congo-staat . Zijne diensten
worsen niet aanvaard en sit worst hem den 30sten September medegedeeld . Den 1 7den November - dus zes weken
later - schrijft B u r r ow s, toen to Londen, aan den heer
Lie b r e c h t s, secretaris-generaal van het Binnenlandsch
Departement van den Congo-staat to Brussel : ,,M. C a n is i u s is here ; he says that he is engaged in writing a
book on the Congo ." Zeker, schrijft de Secretaris-Generaal, wij weten er alles van : ,,I heard that M. C a n is i u s
was spreading certain calumnies about the State ." Wat to
zeggen van iemand, die, terwijl hij flog ternauwernood aan
1) P . 273.
2) 1k cursiveer.

445 de regeering van den Staat heeft gevraagd om een betrekking, gaat beginnen aan een boek als hat onderhavige P
Wet ook van iemand als B u r r o w s, die, na al wet gebeurd
is en nadat de Congoleesehe regeering hem mededeelt,
dat C a n is i u s laster over den Staat - hun beider voormalige regeering - verspreidt, zijne krachten met die van
C a n is i u s vereenigt, om The Curse of Central Africa hat
licht to doen zien?
Dat
verontwaardiging en zucht tot verbetering
hunne pennen hebben bestuurd, wil er den ook bij mij
volstrekt niet in . En ik mask mij stark, dat nooit daze
aanvallen hat licht zouden hebben gezien, als de Congostaat was een staat zonder toekomst . Nlaar hat uitgestrekte koloniale rijk, die stichting der Belgen, aan de
oevers der groote rivier en aan die harer zijtakken, heeft
een groote toekomst op commercieel en verder economiseh
gebied ; en nu zijn er afgunstigen, die niet genoeg aau de
Congo-ruff kunnen plukken . hide irae, rode lacrymae! Zacrymae crocodilorum!

Want de economisehe staatkunde, in de laatste jaren
door de Congoleesehe regeering gevolgd, waardoor vale
van de voordeelen, welke hat grondgebied van den Staat
oplevert, in handen komen van enkele handelsliehamen en
vooral van Belgen, heeft kwaad bloed gezet en hat wil mij
voorkomen, dat daarin vooral de oorzaak to zoeken is van
hat optreden van sommige Engelschen 1). Dat de groothandel van hat Vereenigde koningrijk achter de schermen
zit en dat Burrows, Canisius, Fox Bourne e .t.q .
1) Er zijn er (Nieuwe Courant, 31 December 1903), die meenen,
dat hat Engeland vooral to doers is om terug to krijgen de z .g . Ladoenclave (Bahr el Ghazal), aan de noordoostgrens van den Staat, die in
1894 door Engeland aan den Staat niet in eigendom, maar zoo iets als in
huur of pacht is afgestaan Vgl . F ox B o urn e, p . 166-168 ; Burrows,
p . 274-276 ; D e scamps, p . 290, 5 . ; 0 . P . Lucas, A historical geography
of the British Colonies, IV, 2, (Oxford, 1897), p. 124).
't Is mogelijk, maar dat de Engelsche groothandel meespreekt, lijdt
m, i. geen twijfel. Trouwens de straks to bespreken Britsohe note van 8
Augustus 1903 erkent in elk geval dit fait.
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door draden
getrokken van achter do coulissen, lijdt bij mid geen twijfel .
Speelpoppen zjn zij vooral, of zij .et den al weten of niet
speelpoppen, hetzij dan do draden, waaraan zij vastzitten
en die hunne bewegingen regelen, opgezweepte wrok en
afgunst, hetzij zij gesuggereerde menschlievende belangstelling in hot lot der inboorlingen zijn .
Dat hebzucht in 't spel is, dat er zijn, die gaarne
hot ,,Ste-toi do la quo je m'y motto" zouden in toepassing
breng en, hot book van B ur r o w s doet hot op bijna naleve
wijZo Zion 1) . Hij dringt aan op eon nieuwe Afrikaanscho
conferentie to Berlijn en op - eon verdeeling van hot
gebied van den Onafhankelijken Congo-staat, indien ,,the
peoples, or adventurers, adjudged guilty of malpractice, did
not forthwith mend their ways" . Ziet-ge, 't is zoo gemakkelijk :
,,The vast basin of the Congo, it is not uninteresting to
note, readily lends itself to a scheme of partition among the
three principal Powers possessing the adjoining territories."
Namelijk Engeland, Duitschland en Frankrijk. Arm Portugal, dat ook me heeft gedaan in hot gehuil tog on. den
Congo-staat, mag toekijkon . . . . misschien tot zijn eigen
West-Afrika snag verdeeld worden .
De verdediging heeft op vermakelijke wijze van B u r rows' verdeelingsplan gebruik gemaakt .
In La Ve'rite
sur la Civilisation an Congo heeft men al vast opgenomen
eon kaart, waarop staat afgebeeld ,,Lo partage do l'Etat
Independent du Congo, suggr par G. B u r r o w s " . Hot
ondeugendo zit or in, dat uit die kaart onmiddellijk blijkt,
wet natuurlijk niet zoo dadelijk to zien is in den tekst,
dat aan Engeland zoude worden toegekend bij do vriendelijke planuen van B u r r o w s hot lleeuwendeel ; eon grooter
gebied dan aan do beide andere mogendheden to zamen .
V.
Do verdediging. . . .
De Belgen hebben op do bras gestaan ; zij hebben
gevaar gezien. Gevaar van boeken als van B u r r o w s?
1)

P. 273 1.
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onze zuiderburen zeer goad weten, hoe gevaarlijk dergelijke
practijken kunnen worden . Stroomannen voorop en als hat
zaakje marcheert, de werkelijke leiders sneer op den voorgrond, tot eindelijk de politiek gaat meespreken .
In de Belgische Volksvertegenwoordiging heeft de Belgische rag eering de gelegenheid gehad, hear Long oleesehe
zuster to verdedigen, toen dier beleid ward aangevallen
door den of gevaardigde w a it d e r w e 1 d e 1) . Maar ook
in de pens is de verdediging aan het wooed gekonien. : in
couranten, in tijdschriften, in afzonderlijke werken . 1k
noemde reeds : La VriM sue la Civilisation an Congo, par
un Beige, en evil thans nog wijzen op eeu andere sympathieke
uiting outer Zuidelijke broeders . Er is ni . opgericht sane
Federation pour la defense des inMrts Belges i'e'tranger en
daze geeft brochures in hat belang van hear doel uit .
No . 1 verscheen - in hat Engelsch, Fransch en Duitsch in Juli 1903 en beet Let veriM sue le Congo, om door meerdere to worden gevolgd, toen dit noodig bleep .
En dit bleep het gavel to zijn . Hat zaad door Burr o w s
en de zijnen gezaaid, is ontkiemd, heeft wortel geschoteng In Amerika ziju zendelingen ongerust geworden
; in Portugeesch Congo begint men de dagen van vroeg ere macht to
betreuren en uit onmachtige boosheid met slijk en steenen
to werpen near 's buurmans huffs 2) ; in Duitsehiand wordt
reeds lang de trom geroerd : ik wijs op een boos artikel in
de Kolnische Zeitung van 5 Juli 1903 under den om .in.eusen.
titel : Der bongo-steal vor dent Richterstuhl . In Engeland zou men blijkbaar wel gaarne Duitschland er voor
spannen, indien ten minste mijn en anderer vermoeden
juist is, dal B u r r o w s slechts een spreektrompet is, waardoor
anderen hun wil verkonden . Wanneer hat husk van
B u r r o w s aandringt op hat bijeenroepen eener nieuwe
Berlijnsche Afrikaansche conferentie, den begint hij een
1) La verit sue le Congo (No . 1 .) de uitgaven van La Fecle'ration etc .,
Bruxelles, L eb e gu e, 1903), p . 2 SB .
2) Men laze b.v. een opgewonden artikel van h+ aria Leal in de
.Revista Portugueza Colonial e Maritime van Augustus 1903 .
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,,There presides to-day over the destinies of Germany a
monarch of exalted views, most catholic sympathies, and
unrivalled energy, who is the master of mighty legions,
but the pledged guardian of peace, whose personal influence
in the councils of nations is greater, perhaps, than was
ever exercised by a single man . He has already achieved
much for his own people and for the cause of civilisation ;
for each he may do more ; but all humanity would be his
debtor were he to take initial action towards securing for
the downtrodden millions of Central Africa those blessings
of equitable rule which his and other Governments have
unwittingly but surely denied them" .
De beleefdheid wordt ietwat koel beantwoord in de
brochure van prof. Dr. K . v o n S t e n g e 1, die een . zees
onbevangen uiteenzetting geeft van de vragen en twistpunten . In zijn ,,Yorrede" last hij zich o .a . als volgt nit :
,,Ich habe hervorzuheben versucht, dass das deutsche Interesse keineswegs verlangt, dass die IReichsregierung in
besonders hervorragendem Maasse sick an dem Vorgehen
gegen den Kongo-staat beteilige and dass wir bei dieser
Gelegenheit wenigstens keinen Anlass haben, dem Rufe
der Englander : ,,The Germen to the front" zu folgen ."
Voorloopig hebben de Engelschen de leiding op zich
genomen . Reeds zijn de Congo-aangelegenheden in Juli
1903 een voorwerp van debat geworden in 't Lagerhuis ;
reeds heeft de Engelsche regeering haar eerste woord gesproken, en wel in de richting van het in B u r r o w s' boek
ontwikkeld plan tot het bijeenroepen eener nieuwe Berlijnsche conferentie . ,,To the Berlin Conference of 1885
the European nations and the United States are indebted
for the ignominy of having collectively sanctioned the
created and continued existence of that governmental monstrosity, the Independent State of the Congo . To a second
gathering of the representatives of the Powers in the same
capital most of us look for an attempt to atone for the
misplaced confidence of the first . . . . What would another
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African Conference signify, and what would it effect P It
would show that the conscience of the Powers had awakened ; that the nations had determined that ruthless
massacre and rapine should cease . . . ."
Het denkbeeld eener tweeds conferentie is dus de wereld
ingeworpen, ook officieel ; en wel tag elijk net bet denkbeeld,
de verschilpunten to onderwerpen aan de beslissing van
bet Haagsche Arbitrage-hof . Den 8 Aug ustus van dit
j aar heeft n .1 . de Engelsche regeering aan hear vertegenwoordigers bij de Hoven der verschillende Staten, welke
de acts van 1885 hebben geteekend, doen toekomen een

Despatch . . . . in regard to alleged Gases of Ill-Treatment of

Natives and to the Existence of Trade Monopolies in the Independant State of the Congo, een staatsstuk, waarin de grieven,
walks geuit worden tegen den Onafhankelijken Congo
staat, in enkele korte termen worden uiteengezet . wear ik
uu die grieven nog met een enkel woord wil bespreken,
doe 1k dit het gemakkelijkst aan de hand van deze depche,
beter dan aan die der n®g meer vage en meer wijdloopige
beschuldigingen van B u r r o w s en de zijnen, waarvan die
in de dpche de qu'intessens zijn . Trouwens, indien de
andere bovengenoemde mogendheden op hat in hat schrijven
der Britsche regeering geopperde denkbeeld ingaan, 1) dan
zullen waarschijnlijk de daarin vervatte klachten wel de
hoofdschotel van hat diplomatieke menu gaan uitmaken .
De regeering van den Congo-staat vercier heeft op de
Engelsche note geantwoord den 17 September 1903 : 2) beschuldiging en verdediging kunnen dus tegelijk worden
samengevat .
Twee aangelegenheden behandelt vooral de Engelsche
note : I . de naturellen-politiek der Congo-regeering ; II . hare
handelsstaatkunde .
In de eerste pleats den komt daarin tar sprake de
behandeling der inboorlingen ; en de Britsche regeering
step ernstig de vraag ,,whether the Congo State can be
1) Ben 11 Mei 1904 deelde de Engelsohe regeering in bet Lagerhuis
made, dat zij geen autwoord van tie inogendbeden op daze note had ont
vangen . (Nieuwe Courant, 13 Mei 1904) .
2) Opgenomen in L' Independence Beige van 28 Oct. 1903 .
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comsidered to have fulfilled the special pledges, given under
the Berlin act, to watch over the preservation of the native
tribes, and to care for their moral and material advancement ."
TJit herhaalde en menigvuldige inliehting en . nu, walks de
Britsche regeering heeft verkregen van phi lanthropische
vereenigingen, van handels-corporaties, nit persberichten,
van hare consuls, meent zij blijkbaar deze vraag niet geheel
hevestigend to kunnen beantwoorden, al erkent ze niet juist
to weten, ,,to what extent these accusations may be true 1)". De
behandeling der inboorlingen van den Congo-staat zou volgens de beschuldigingen - ten zeerste to wensehen overlaten ; van mishandeling zoude dienen to warden . gesproken .
Volkomen terecht onderscheidt de nota tusschen twee
soorten van gevallen : de op zich zeif staande gevallen, van
„ill-treatment of natives", bedreven door afzonderlijke personen, het zij door ambtenaren van den Staat of particulieren ; en de minder goads behandeling, waarvan de inboorlingen het slachtoffer zouden zijn ten gevolge van hat regeerstelsel, door de Congoleesche regeering in practijk gebracht ten opzichte van de inboorlingen . Hat is vooral ten .
aanzien van hat laatste, dat de note zich nit . Trouwens,
wear zij zelve uitdrukkelijk spreekt van ,,cases in which
white officials have been convicted 1) of outrages on natives,"
waarirt ligt opgesloten, dat in die gevallen een gerechtelijk
onderzoek heeft pleats gevonden, ken een buitenlandsche
regeering als de Engelsche zich toch ook zelfs niet met een
schijn van recht op de Congo-acts beroepen om zich to
mengen in deze zuiver binnenlandsche aangslag enheid van
den Congo-staat .
Want - en hierbij dien ik even stil to blijven staan
- de bepalingen der Congo-seta van 1885 howlen eigenaardige beperkingen en begrenzingen in van de souvereiniteitsrechten der Staten, walker gebied ligt binnen hat
conventioneele Congo-bekken . En juist op grand van . hat
fait, dat zij zijn beperkingen en begrenzingen van die hooge
rechten, zijn zij strictae interpretationis . wear nu de
1)

1k cursiveer .

Congo-acts in zees algerneene termen de verplichting oplegt
aan de Staten binnen bet Congo-bekken to zorgen, ieder in
zijn gebied, voor de instandhouding der inlandsehe bevolking
en de verbetering van haar moreeen en materieelen toestand ; waar nu verder de Engelsehe nota uitdrukkelijk
erkent, dot onderzoek heeft plants gevonden in verschillende
gevallen van op zich zeif staande mishandelingen van inboorling en ; waar zij dus erkent, dot de Congoleesehe justitie
daarvan kennis neemt ; door kan zij toch moeilijk op grond
van die algemeene voorsehriften van artikel 6 der Congoacte inmenging in deze binnenlandsehe aangelegenheid van
den Congo-stoat vorderen . Op zijn hoogst zoude kunnen
worden aangenomen, maar ook dit wordt door deskundige
personen, waaronder Eugelsc hen, betwist 1), dot zijn justitie
niet stoat op de hoogte van haar took, dot zijn regeering
die justitie niet tot haar plicht brengt ; moor de justitie
van den Congo-stoat is niet onderworpen aan bet toeziclat
tIer regeeringen, weike de Congo-nets hebteen. geteekend .
IDs Engelsche nota laat dit punt don ook verder rusten .
Slechts even aangeroerd worden ook gevallen van ,,grave
maladministration and ill-treatment", waarvan Britsche
onderdanen in den Congo-stoat bet slachtoffer zouden zijn
geworden . Terecht wordt in de nota opgemerkt, dot deze
aangelegenheden niet in dit verband tehuis behooren, dot
deze alleen betrefFen de verhouding tusschen het Britsche
gouvernement en dot van den Congo-stoat . Maar de nota
wijst er n . b .! terloops op, dot, wanneer zelfs Engelsche
onderdanen, die dicht bij Boma, de hoofdplaats, wonen en
die zich kunnen bekiagen bij bun consul, bet slachtoffer
worden, dot don de arms inboorlingen er nog wel veel erg er
aan toe zullen zijn : een redeneering, die to wenschen overlaat .
IDs hoofdgrief in dit verband ligt don ook elders : tegen
bet eigenlijke bestuurssysteem van den Congo-stoat (,,the
system of administration") ten opzichte der inboorlingen
is de eigenlijke aanklacht gericht . Zijn geheele naturellen1) La verite sur la Civilisation, p . 36 (Bowers), p . 37 (Uilzean
Reid) . - Ygi . over de Congoleesohe justitie, ook in verbancl met de
behandeling der inboorlingen, B e s c am p s, p . 368 ss .

452 politiek is volgens de note in strijd met artikel 6 der
Congo-acts . Volgens de iulichtingen, door het Britsche
Gouvernement verkregen 1), zouden door den Congo-staat
geene maatregelen worden genomen om de inboorlingen op
to leiden voor industrieele doeleinden (for industrial pursuits)
en zouden zij aan zich zeif worden overgelateii zonder
eenige ondersteuning in hun bestuur of in hun verdere aangelegenheden (affairs) ; zoude de wijze waarop inlandsche
werkkrachten worden geprest voor den arbeid, en soldaten
voor militaire diensten, dikwijls slechts weinig verschillen
van die waarop vroeger slavers werden verkregen ; zoude
geweld (,,force") thans evenzeer vereischt worden om de
inboorlingen to voeren near den arbeid als vroeger om den
gevangen slaaf to vervoereu ; zonde onophoudelijk dwang
uitgeoefend moeten worden om to verkrijgen de inzameling
van het quantum boschproducten dat aan ieder dory is
opgelegd als overeenkomende met het bedrag aan dagen
arbeid, door de bevolking verschuldigd en zoude deze dwaug
dikwijls worden uitgeoefeud door onverantwoordelijke inlandsche militairen en zonder control` van Europeesche officieren .
Er was geklaagd in het debat in het Lagerhuis, dat het
doel van de regeering van den Staat niet zoo zeer was de
zorg voor en het bestuur over de inboorlingen, als wel het
trekken van inkomsden : welk laatste gebeurde door middel
van een stelsel van gedwongen arbeid, dat alleen in naam
van slavernij verschilde, enz .
Yoor ik de verdediging der regeering van den Congostaat mededeel, wil ik zeif op enkele omstandigheden wijzen,
die mij in dit verband niet geheel zonder belang schijnen
to zijn . 1k heb reeds opgemerkt, welke de zegsmaunen
zijn der Britsche regeering : o.a . hare consuls. Nu zegt de
note op een andere pleats, dat het der regeering van
Groot-Brittannie tot voor korten tijd niet noodig is voorgekomen, een grooten consulairen staf in den Congo-staat
er op na to houden . 1k wijs er op, dat het Congoleesche
antwoord daarentegen zegt, dat sedert 1888 ,,des consuls
1

Despatch,

p. 1.

(Eyre and Spattiswoode, 1903) .

- X53 anglais avec j uridiction sur le Congo" zijn aangewezen door
de Engelsche regeering en dat een er van, P i c k e r s g ill,
een grout deal van den Congo-staat heeft bereisd . 1 ) In
1901 had Engeland echter dear geplaatst als consul een
bekwaam ambtenaar ,,of wide African experience" ; maar
tot op de uitvaardiging der depeche was diens tijd vooral
in beslag genomen door klachten van Britsche onderdanen
(klachten, die nb . met geheel daze aangelegenheid niets to
maken hebben) en hij had nog geen tijd gehad om in bet
binnenland to reizen en door persoonlijk onderzoek in loco
kennis to verkrijgen van den toestand van bet enorme
gebied . Het blijkt den ook, dat under de beschuldigers
vorderop in de note wo rden genoemd ,,British officers"
in gebieden aangrenzend aan dat van den Staat, dus niet
in dat van den Staat self ; terwiji een andere boperking
wordt gemaakt, doordat in de note wordt verklaard, dat
de meer ernstige grieven tegen den Staat meest alle betrekking hebben op de streken van do Boven-Congo en
van diens zijtakken . En omdat dit strekon zijn, wear de
bodem (volgen.s de note' wordt geexploiteerd door den
Staat self of door handeislichamen, welke met den Staat
nauw zijn verbonden, en omdat de afzonderlijke handelaar
(,,independent trader") daarvan wordt geweerd, wiji zijne
belangen niet strooken met die van den eigenaar of gebruiker
van den bodem, is bet moeilijk ,,to obtain independent
testimony." Dus ook bier is do beschuldiging or niet een
van bet zuiverste water, is do bron troebol . In dit opzicht
troffen mij verder de berichten uii5 do allerlaatste tijden, dat
do beer C a s o m e n t, Engelsch consul in den Staat, op
last zijner regeering eon onderzoek had ingesteld in do
Boven-Congo . Hot onderzoek zou zos maanden duren,
maar toen hij twee maanden onderzocht had, had do beer
C a s e m e n t (is dit do man ,,of wide African experience" ?)
voldoende materiaal . Zijn rapport is nog niet bekend 2),
1) Diens oordeel luidt seer zeker niet ongunstig voor den Oongostaat. Zie beneden bldz . 475 .
2) Itet is sedert ik dit sobreef, bekend geworden . Zie mijn naschrift .
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maar moet leeiijke dingen bevatten . In dezelfde berichten 1)
is sprake van een brief eens zendelings aan de Daily News,
waarin gezegd wordt, (moet er stemming worden gemaakt P)
dat ,,geen taal de verschrikkelijkheid zou kunnen weergeven
van het stese1 waarbij zulk een behandeling van inboorlingen toegelaten is, als hj dear heeft gezien . Openlijk
worden de gruwelijkste daden gepleegd . Doodsiag en ofhakken van handers, zoodat de dood er na volgt, omdat de
inboorliugen zich tegen hun uitbuiters verzetten, zjn aari
de orde van den dag ." 1Tergis ik irdj, of straalt in dit alles
veer niet dadelijk door de overdrijving, die op zich zeif
reeds doet twijfelen aan de waarheid P Is hat aan to nemen,
dat, na al de - het zij den ware of valsche - bestrijding,
welke de Oongostaat heeft to verduren gehad, en welke
gevaar voor hem kunnen opleveren, de toestand zoo erg
kort gebleven zijn, al is hj dan missehien vroeger zoo geweest?
Gesteld, dat onze buren in 't algemeen zulke onmensehen
waren 2), dat zij dergelijke mishandelingen op groote schaal,
ik zou bijna zeggen : systematisch 3), of zeif bedrijven of
toelaten . Zou den terwille van zelfbehoud alleen reeds
de regeering van den staat niet al bet mogelijke doer, om
het aithans in daze phase, waarin 1'Etat Independent verkeert, to verhincleren, ten minste to bedekken P Zou de
dwarskijker C a s e m e n t den ook niet bedwarskeken zijn door
de Congoleesche regeering P Voorloopig neem ik hat
Casementale rapport niet maar zoo voetstoots eau . Te minder,
1) O .a, in de N. RotC. Courant van 9 Dec . 1903 .
2) De absurditeit van sommige besohuldigingen blijkt hat best uit

hare monsterachtigheid. Men laze b .v . -mat De Nieuwe Courant van 3

Februari 1904 ontleende aan het Hancleisbiad van Arttwerpen en 't geloof
aithans aan een dergelijke mededeeling onthreekt volkomen . Twee Belgische officieren zouden (volgens de praatjes van een viertal Britsohe zende-

lingen) hebben gezien en toegelaten, dat onder hunne bevelen dienende
inlandsche staatssoldaten niet alleen lijken van hunne vijanden verminkten,

maar ook in stukken sneden en onder elkander verdeelden . ,,Zij zagen

een staatssoldaat wegloopen met de beenen en andere dealers van een lijk ;
een andere soldaat had een mend bij zich, gevuld met stukken mensobenvleesch

.'Is hat niet id to mal?
3) De Britsohe note spreekt van ,,systematic cruelty or oppression,"

- 455 omdai5 ook hier l'histoire se repete . Al dergelijke of soortgelijke klachten zijn vroeger eveneens gehoord . Afgekapte
handen? Oud nieuws, sehon dagewesen Yriend S a I u s b 11 r y
vertelde er van in 1895 en dito B u r r o w s verhaalde in ziju
goede dig en ze nooit to hebben gezien . In de Boven-Congo
zou de ioestand het ergst zijn a In de Morning Post in
Januari 1903 zegt de Engelsehe ingenieur Grey'), dat hij zich
zeif overLuigcl had in Katanga, dat dear in elk geval in de
twee laatste jaren de Europeesche ambtenaren de inboorlingen zoo veel mogelijk met zachtheid en rechtvaardigheid
behandelen . 1k kiss geen par1ij ; ik leg hewering naast
bewering.
S i r EL a r r y J - oh n s t o n, Britsch regeeringscommissaris
voor het Oeganda-protestaraat, zegt 2 ) in het Geographical
Journal - een zuiver wetenschappelijk tijdschrift - van
Januari 1902, dat hij in den Congo-staat overal de naturellen in vriendsehappelijke verhouding vond tot de Belgiche auto riteiten . In den Times van 9 October 1901 verklaart
de Protestantsche zendeling A . J . B o w e n (ik neem j uist
een Protestantschen missionaris, omdat men van een Katholiek
'inissehien partijdigheid ten voordeele van den Congo-staat
zoude knnnen veronclerstellen, om welke reden ik ook natuurlijk
geen enkel oordeel van! Congo-autoriteiten zelf aanhaal),
in den Times verklaart reverend Bo w e ii : dat hij zoo
gelukkig is to kunnen constateeren, dat de toestanden aanmerkelijk verbeterd zijn wet betreft de behandeling der
inlanders en dat de Staat gestreng straft hen die zich aan
mishandeling schuldig maker, Europeanen niet uitgezonderd . 3 )
In hetzelfde bled van 26 November 1901 laat D . Mo h u ii,
oud-consul der Vereenigde Staten in den Con go-staat, zich
uit al s volgt 4) : ,,L'administration est maintenant tab1ie
sur une base solids et ferme, et toes les agents prennent
un intre"t intelligent a leur travail . Ii en rsulte que
les scandales sort une histoire du pass€t" Eigenaardig is
1)
2)
3)
4)

La Vdrite
T .ap ., p .
T .a .p., p .
T . .p ., p .

sur la Civilisation, p . 12.
8, 9, 15 . - Vgl . ook Descamp, p . 433 .
36, 190 .
96 .

456 ook in dit verband hat adres 1) door de Britsche Baptist
Missionary Society 2) den 7 Januari 1903 aan den souverein
van den Congo-Staat aangeboden waarin zij haar dank uitspreekt voor den steun, door hem verleend aan „toes les
efforts sagement entendus, mis en oeuvre pour instruire et
pour relever la condition de ses sujets indigenes habitant
le territoire de 1'Etat Indpendant du Congo ."
Nog eens : ik kies geen partij, ik leg bewaring naast
bewaring.
En nu de verdediging van den Congo-staat op dit gedeelte der besehuldiging, implicite in de Engelsche note
vervat . Hat standpunt, waarop zij zich stelt, is m .i . hat
eenig niogelijke en geheel j uist . De Congoleesche regeering
verwijt de Engelsche note hare vaagheid . Zij wijst er op,
dat hypothesen en veronderstellingen vooral vormen den
grond van de daarin vervatte beschuldigingen, die door hare
hevigheid, door de passie, waarmee zij aan den man worden
gebracht en door haar aantal reeds twijfel wekken . aan haar
j uistheid . ,,La note anglaise procede surtout par hypotheses
et par supposition : ,,il a at allegue . . . . it a ate rapport . . .
it est aussi rapporte. . ." et elle en arrive a dire qua ,,le
gouvernement de Sa Majest ne sait pas prcisement jusqu'
a quel point ces accusations peuvent titre vraies" . C'est la
constatation qua, aux yeux du gouvernement britannique
lui-mama, les accusations dont it s' agit ne sont ni etablies
ni prouves ." Maar geen note nam de Engelsche regeering
van de her1aalde verdediging op verschillende beschuldigingen, ook door den Congostaat zelf . Toes den llden
Maart 1903 lord C ran b or n e in hat Lagerhuis ten opzichte
van mishandeling der naturellen verwezen had near officieele documenten - de depeches der consulaire ambtenaren -, vroeg de regeering van den Congo-staat, of zij
den mededeeling mocht ontvangen der feiten, waarom hat
ging. Zij ontving geen antwoord . „Noes reit6rons cette
demande ." Nu zal er wel antwoord komen . Consul C a s e1) In zijn geheel to vinden bij Be scamp s, p . 528 5 .
2) E(etzelfde genootschap, waarvan vier laden thane melden de
menschen-vleesch-verdeeling. Zie hiervOOr, bldz . 470.
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m e n t is immers op een zesmaandelijksche rein uitgezonden,
die een tweemaandelijksche is geworden, en hij heeft een
zak vol schandalen meegebracht .
De regeering van den Congo-staat ontkent niet, dat er
wel misdaden in zijn zoo uitgestrekt gebied waarover thans
ruin. 200 grootere of kleinere vestingen van den Staat zijn
verspreid 1), zijn voorgevallen, maar de En .gelsche note
erkent zeif humors, dat de justitie er tegen optreedt . En
buitendien,
zijn andere landen er vrij van P Dat er zijn,
die ongestraft zijn gebleven, mag toch Been reden zijn, aan
to nemen, - zooals de Britscho note doet - dat joist
deze de meerderheid vormen ; gebeurt hot in andere landen
niet, dat misdadigers aan den arm der gerechtigheid ontsnappen? Maar vooral : op al owe meetings, in al owe geschriften, in al owe gesprekken, keert gij altijd, o Engeland!
terug tot dezelfde feiten, tot dezolfde getuig enissen : ,,ies
accusations coutumieres de cruaut ." Breng den toch nieuw
rnateriaal, zoo klinkt hot tusseheri do regels door, als go
overtuigen wilt! Ook is hot, volgens hot antwoord op
de note, opmerkelijk
ik woes er reeds op -, dat do
aanvallen pas zijn beg onnen in een tijd, dat do Congostaat begint to blooien : wet vooral dagteekent van 1895 2) .
En vd®r dien tijd wend immers de Staat bestuurd volgens
dezelfde denkbeelden, zoowel ten opzichte van do naturelienstaatkunde als van de handeispolitiek. Toch gebeurde
dit toen : ,,sans quo cos philanthropes et ces commercants,
de l'opinion desquels fait etat le debut do la note, s' en
montrassent proceups" . Toon word, zegt hot antwoord eon
beet] e boos, do term ,,Congo atrocities" alleen gebruikt
near aanleiding van slechte behandeling van den inlander
door Engelsche en andere avonturiers in den Congostaat,
zooals getuigd wordt op bldz . 155 der Transactions van
1890-1896 der

-

Aborigines Protection Society . Maar

thaws is alles do schuld van den Staat : en hoe moor doze
zal gaau bloeien, hoe starker do aanval zal worden, die
1) Descamps, p. 564 .
2) Descamps, p . 514, 516 .
O.E.W6

29

- 458 zich steunt op bijzondere en op zich zeif staande feiten,
en zich kleedt in het kleed van menschelijkheid en gerechtigheid, om het ware doel to verbergen, dat echter in hun
ongeduld is ontbloot door pamfiettisten en parlementsleden,
die de verdeeling van den Congo-staat reeds vooruit hebben
gepredikt!
West nu betreft de verdere grieven, welke de Engelsche notes formuleert tegen de eigenlijke naturellen-politiek,
zij komen hierop neer, dat onder allerlei vormen de Staat
to drukkende lasten legt op de inheemsche bevolking :
belastingen (impots), militaire diensten (force publique) en
west men noemt gedwongen arbeid . Pat lasten in 't algemeen ook op de inheemsche bevolking van een land worden
gelegd, daartegen zal - zoo meent het antwoord - toch
wel geen bezwaar kunnen worden ingebracht . Pat zij dealt
in de belastingen, spreekt van zeif, maar ten overvloede
wijst de Oongoleesche regeering op Engelsche en IDuitschen kolonien in Afrika, waar overal den inlander belastingen zijn opgelegd . In Duitsch Oost-Afrika mogen zij worden
opgebracht in geld, in natures of in arbeid . Eveneens in
Noord-Bhodesie . In Sierra Leone (Engelsch territoir) in
geld of in natures, terwiji de wenschelijkheid wordt betoogd,
ook char mogelijk to waken betaling in arbeid . De betaling
van belasting in arbeid (een systeem, waaromtrent in game
koloniale staatkunde nog het laatste woord is gezegd) wordt
toegepast in den Congo-staat 1) .
De ,,force publique" in den Congo-staat bestaat nit 15
duizend inlandsche manschappen op een bevolking van op
zijn allerminst genomen 14 millioen zielen . Een gedeelte
hiervan zijn vrijwilligers ; hat overige wordt door conscriptie
verkregen . In al de districten van den Staat worden daze
lichtingen geheven en zijn regeering komt dan ook op tegen
het verwijt in de Britsche notes, dat ,,the men composing
the armed force of the State were in many cases recruited
from the most warlike and savage tribes, who not infre1) Ook in dit geval wordt de arbeid van den inlander betaald .
(IJesoamps, p . 405, 407, s .)

- 459 quently terrorized over their own officers and maltreated
the natives without regard to discipline or fear of punishment." Trouwens, bet belaug van den Staat zeif zou zich
verzetten tegen het overwegend makers van dergelijke
elementen in bet leger 1) en niet onvermakelijk wordt juist
near de buitensporigheden verwezen, welke de ongeregelde
hulpbenden van het Britsch protectoraat Oeganda hebben
bedreven en ear een opstand in de Britsche kolonie Sierra
Leone . Streng wordt de discipline gehandhaafd door de
Europeesche officiereri, grootendeels Belgen, maar ook Italian en, Zweden, Noren en Deniers . Nu is bet nie alleen
het antwoord op de note, dat deze verdediging aanvoert,
uitingen van verschillende zijden in deze zelfde richting zijn
bij menigte eau to halen 2 .)
Pat de inboorlingen aan zich zelf worden overgelaten
en dat niets wordt gedaan voor bun bestuur (,,administration"), dai de ambtenaren van den Congo-staat zich daarmede niet inlaten? Lord C r a n b o r n e heeft immers zelf
er op gewezen, den 2Osten Mei 1903, dat de administratie
van den Congo-staat in zekeren zin een zeer hoogen graad
van ontwikkeling heeft bereikt : spoorwegen zijn aangelegd,
stoombooten ,gaan over de rivieren, hospitalen zijn opgericht en geheel bet raderwerk van justitie en regeering
(,,police") is in werking gebracht . En in bet Engelsche
Lagerhuis wend gewezen op bet verbod van invoer van
alcoholische dranken ; op de invoering der vaccine ; op de
onderdrukking van den slavenhandel . En hoe oordeelde de
Engelsche Consul P i c k e r s gill, die thans in de Britsche
.iota niet schijnt merle to tellers, in 1898 P 3) „Le biers-titre
de l'Africain, a-t-il dement ete recherche daps l'Etat du
Congo P" Na deze vraag to hebben gesteld, beantwoordt
hij hear in eenige zinsneden, die ik bier verkorb wergeef :
,,L'Etat a restreint le commerce des spiritueux . . . . Les
guerres entre tribes ont ete supprimees sur une vests eten1) Be opatanden en opstootjes van bet verleden (1895 enz .) hebben.
leergeld doers betalen .
2) La Verite s. 1. Civilisation, p . 66 ss .
3) Zie ook La Ve'ritd s . 1 . Civilisation, p . 62, 83 .

due . . . . L'Etat doit titre flicit pour la scarne qu'il a
garantie a tons ceux qui vivent a l'abri de son pavilion . . . .
ommage est aussi a rendre au Gouvernement du Congo
en raison de la diminution du cannibalisme . . . . Be j oug
des fameux arabes esciavagistes a ete bris, et le trafic des
tres humains a ete considrablement diminu parmi ies
incligenes eux-mmes ." 1Terder wijst deze in de Britsehe
nota niet vermelde Britsehe consul er op, hoe de arbeid
der naturelien wordt betaald, hoe scholen voor hen worden
geopend . Geheel in overeenstemming hierme is de wijze,
waarop de regeering van den Congo-staat de zendelingen
steam bij hunne pogingen, den inbooriingen onderwijs to
geven, en wat verder met hun werkkring verband houdt .
1k zou echter to veel van het geduld mijner lezers
vorderen, indien ik verder notes en autwoord op den voet
volgde, to meer, wijl ik nog een tweede punt heb te bespreken ; wel het beiangrijkste, maar ten aanzien waarvan ik
zeer kort kan zijn.
VT .

:met tweede hoofdpunt n .l ., waarop de .Britsche notes
doelt, is de handelsstaatkunde der Congoleesche regeriug .
Zooais ik reeds opinerkte, is het beginsel van volledige
vrijheid van handel en verkeer het eerste, door de Congoacte uitgesproken, en wel uitgesproken in zijn meest volledige
beteekenis .
west heeft flu in den Congo-staat plants gevouden, volgens de Britsche notes ? Met uitzondering van een betrekkelijk
klein gebied aan de Beneden-Congo, dat particulier eigendom was ten tijde der inbezitneming, en van de kleine
stukken grond, waarop zich bevinden de woningen der
naturellen of hun bouwgrond voor eigen gebruik (,,cultivation patches"), is het geheele gebied domein van den Staat
of is het privaateigendom der bezitters van landconcessies .
Op deze beide laatst genoemde terreinen mag alleen de Staat of
de houder der concessies handeldrijven - altijd volgens de Engelsche ,,despatch" - met de producten van den bodem . Dc
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prociucten, ingezameld d~r door de naturellen,worden gerekend
to zijn het eigendom van den Staat of van den concessionaris .
Op die wijze zou de vrijheid van coinmercie van anderen
warden een doode letter : immers komt hij bij de inboorlin
gen oat handel to drijven, hij kan zijne eigen goederen
niet verruilen tegen de producten des lands of daze niet
tegen contanten inkoopen, want de vruchten des bodems
zijn geen eigendom der inboorlingen, maar van den Staat
of van de rnaatschappijen . Nu ontkent de Engelsche regeering niet, dat de Staat hat recht heeft, hat domein to verdeelen in bona fide bezitters (,,occupants") ; evenmin, dat
de naturellen hat recht hebben verloren om over dergelijke
verdeelde landen rond to zwerven (to roam over) en de
producten in to zamelen . Maar wel beweert zij, dat zoo lang
,,unoccupied land" nag that individueel wordt bezeten, en
de opbrengst alleen door den inbcorling kan warden geoogst,
daze vrij moat zijn om over de opbrengst to beschikken
zooals hij goad vindt . En dit laatste zou oak hat gavel
moeten zijri, waar uitgestrekte terreinen wel zijn geschonken
aan personen of maatschappijen, maar dezen that zeif hat land
in gebruik kunnen nemen of zijn producten inzanielen,
wear dit moeten overlaten aan de naturellen .
Ret antwoord van den Congo-staat is gemakkelijk .
Onze economische politiek strijdt niet met de Congo-acte .
IDaarin is alleen sprake van handel, ,,commerce" en van
,,matiere commerciale", terwiji hat hier geldt de agrarisohe
wetgeving van den Staat : vragen dus van grondeigendom
en grondbezit, waarvan in de Congo-acte gear sprake is .
Er worth daarin niet gesproken van „loin foncieres" ; de
vraagstukken van grand-eigendom en agrarische wetten
zijn daarbij niet aangeroerd . Ret woord ,,commerce" is dear
gebruikt in zijn gewonen, gangbaren zin . Er kan niet mee
bedoeld zijn en er is niet wee bedoeld, oak in to grijpen in
de agrarische wetgeving van den Staat, dit vraagpunt van
zuiver binnenlandsch bestuur .
Daze wetgeving dagteekent van 1 Juli 1885 1) en is in
1)
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462 consequentie doorgezet sedert 1891, then gebleken was, dat
de bestuurskosten den Staat in financieele moeilijkheden
zouden brengen en men daarom besloot, bet uitgestrekte
staatsdomein productief to waken en de groote schatten,
o, a . aau ivoor en caoutchouc, to exploiteeren ten bate der
schatkist . In 1885 ni. was in principe aangenomen : ,,Nul
n'a le droit d'occuper sans titre des terres vacantes ni de
depossder les indigenes des terres qu'iis occupant ; les terres
vacantes doivent tre considrees comma appartenant
l'Etat ." Men kreeg bij daze regaling drieerlei short grondbezit : 1° . dat van particulieren-niet-inlanders, hetwelk dezen
hadden bezeten voor 1 Juli 1885 ; 2°, grondbezit van inlanders, dagteekenende van voor dezen datum ; 3° . staatsdomein : wat niet vial binnen de beide cerste tar n.en, ward
als staatsdomein beschouwd . Van dit privaat domain 1) dan
is sedert een gedeelte aan particulieren (vooral groote
elgische maatschappijen) overgegaan : in privaat eigendom
(door verkoop of afstand) of in privaat bezit (door hour of
erfpacht), terwiji van een ander gedeelte hat genot der
opbrengst van den bodem is afgestaan aan maatschappijen .
Op de verdere agrarische politiek van den Congo-staat
ga ik niet in, omdat daze geen onderwerp van bespreking
in de note uitmaakt . Dat nu in den loop der jaren, sedert
1891, de agrarische staatkunde geleid is in een richting,
welke hat domain zeer beslist ten bate der schatkist en
van maatschappijen, daarmede in betrekking, deed exploiteeren, is zeker. Maar dit wordt ook niet ontkend door do
regeering van den Congo-staat . Vandaar dat op daarmede
samenhangende vragen bier niet meer behoeft to worden
ingegaan en alleen de termen der Britsehe nota en van
bet antwoord behoeven to worden besproken . Maar wel
wordt ontkend, dat daarmede de handelsvrijheid wordt belemmerd ; wel, dat daarmede de Congo-acte wordt geschonden .
0 vraag is daze : heeft de Congo-acte bedoeld, den Staat
wetten voor to schrijven in zijn agrarisehe politiek, then
zij onbelemmerde vrijheid van handel voorschreef a De vraag

met .

1)

Van bet publiek staatsdomein spreek ik in dit verband natuurlljk
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alleen geldt voor den Onafhankelijken Con go-staat, maar
ook voor de Duitsche, Engelsche, Frausche, Portugeesche
terreinen binnen hat conventioneele Congo-bekken . Mocht
zij in bevestigden zin warden beantwoord, dan zijn ook al
daze Staten voor die terreinen belemmerd in hunne vrijheid
ten opzichte van het vraagstuk van eigendom van den bodem .
Nn is wel opmerkelijk, dat de Britsche note niet
ontkent hat recht der Congoleesche regeeriiig, ,,to partition
the State lands among bona fide occupants, or that the
natives will, as the land is so divided out among bona fide
occupants, lose their right of roaming over it and collecting
the natural fruits which it produces." Zoodra dit recht
van den Staat wordt erkend, valt m .i . de grondslag wag
voor dit gedeelte der Engelsche nota . ]Jaarmede toch
erkent de Britsche regeering hat recht van den Staat, om
over zijn domain to beschikken en dan toch ook over de
opbrengst van zijn domain . Rat toch zon in de practijk
geene beteekenis hebben, indien de gronden, waarover de
Staat ging beschikken, 66k onder daze voorwaarde in eigendom, erfpacht of walk ander bezit ook konden worden
uitgegeven, dat de opbrengst daarvan niet mocht komen
ten bate der nieuwe eigenaars of bezitters. Evenmin
indien - zooals sommigen willen - de Staat wel zoude
hebben hat recht to vervreemden den bodem, niet echter
bet recht, om of to staan aan anderen de opbrengst van
den grond geheel of gedeeltelijk . Tegen hat principe der
agrarische wetgeving van 1885 is geen protest aangeteekend ;
maar nu tengevolge van de con sequente doorzetting van
het principe sedert 1891 blijkt, dat de voordeelen van den
Congo-staat in handen komen vooral van den Staat zelf
en van de bovenbedoelde concessionarissen, nu komt de
rumor in asa . Wat niet heelemaal to verwonderen is,
maar wel inconsequent .
Er zijn er, die zich op een ander standpnnt stellen,
op bet m .i . nog al zonderlinge, dat de uitgifte van grond
door den Staat aan maatschappijen op zich zelf zou strijden

464 met art . 5 van de Congo-acts 1 ) . ,,Einen ausdr .cklichen
Erwahnung (in. de Congo-acts) dessen, class es ice. Hinblick
auf die garantierte Handesfreiheit in erster Reihe unm~glich ist, das wertvollste der Verkehrsgflter, den . Grun .d and
Boden, dern offentlichen Verkehr zu entziehen, bedarf es volgens dezen - waiter nicht." Stelde de Britsche regeering
zich op het star cipunt, dat dus de bodem op grond van
de bepalingen der acts door den souverein van den Congostaat niet zoude mogen worden vervreemd en uitgegeven,
zij zou in . i . in dit geval een wel zonderling en in elk
opzicht voor bestrijding vatbaar standpunt hebben ingenomen, maar toch zou zij op grond van . die meaning (gesteld
zij ware juist en men kon daarvoor de opinie winners) hat
plait kunnen gewonnen zien . Maar thans? Als hat recht
van den Staat op de verdeeling van hat domain wordt aangenomen, is hiermede ook zijn geheele agrarische wetgeving als wettig erkend, ook al spruiten daaruit gevolgen
voort, die niet geheel beantwoorden aan de zeer vrijzinuige
denkbeelden, walks bij hat vaststellen der Congo-acts
liebben vodrgezeten . In de practijk trouwens zou - nu
de Britsehe nota aanneemt hat recht van den Staat om hat
domein nit to geven - door anderen niets gewonnen zijn,
ook al werden hare bezwaren in theorie ondervang en .
Binnenkort zou de verdeeling dier ,,vast areas" toch pleats
hebben ; rechtstreeks of indirect zoude de opbrengst van
die deelen toch komen aan de maatschappijen, die thane de
groote concessionarissen zijn .
Nog sans : de grondsiag der meaning v an. d e Britsche
nota, dat de agrarisehe staatkunde van den Staat indruischt
tegen artikel 5 der Congo-acts vial wag, then zij erkende
,,that the State has the right to partition the State lands
among bon-fide occupants". En volkomen. joist m . i .
karakteriseert hat antwoord van den Congo-staat de nota
in dit opzicht in de volgende bewoordingen : ,,Il n'est pas
one de ces (3) propositions (waarin de note haar bezwaren to dezen opzichte formuleert) qui ne semble exciure
1)
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les deux autres, et a vrai dire ces contradictions aboutissent
a ngation du droit de concession" .
Er is meer . En ik voig nog even het antwoord van
den Staat . Be Britsche note doet hot denkbeeld aan de hand,
om de Congo-aaiigelegenheden to brengen bj hot Haagsche
Blof van Arbitrage, en ook in hot Fransehe parlement is
dit den kbeeld reeds tar sprake gekomen . Nu maakt de
Congo-staat daartegen bezwaar . Ziju antwoord zegt, dat
ziju regeerie g nooit heefb opgehouden, de arbitrage in
geschillen van iuternationalen aard aan to bevelen . Maar
her geldt hot volgens hot antwoord ,,des questions do
souverainet et d'administration intrieure" en doze heeft
,,la doctrine courante toujours exclues des decisions d'arbitres" .
En m. i. heeft de vorm der Britsche note zeif (o . a. hot
erkennen in principe der rechtmatigheid van de agrarische
wetgeving) voldoende aangetoond, dat hot her Iaatstgenoemde vragen, die van ,,souverainete et administration
interieure", geldt . Buitendien wijst hot antwoord er handig
op, dat En gelands denkbeeld van verwij zing near he
Arbitragehof niet alleen kan golden voor den Onafhankelijken Congo-staat, maar ook zou betreffen Fransch Congo en do
overige gebieden binuen hot conventioneele Congo-bekken .
Tmrners volgens do Britsche Kamers van koophandel zoudo
ook dear eon politiek worden gevoerd, z . g. strijdig met do
Berlijnsche acte .
En ten slotte doet hot good, do Con goleescho regeering to zien wijzen op den balk in hot oog der Engelschen,
die thans den splinter zooken in dat van andere koloniale
mogondhodon . IDe Engelsche regeering ,,n'a certes pas
chapp aux critiques quo lui ont valu sos guerres multiples et sanglantes contra les populations indig~nes ni aux
roproches do violentor los natifs et do porter atteinte a lour
libert . Cependant it no soft exprim a la Chambro des
Communes d'autre regret quo celui du chiffre Iev des
dpensos . Alors quo ces attaquos adresses a l'Angletorre
l'ont laisseo indifteronte, it y a lieu d'etre surpris do Ia
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voir aujourd'hui attacher une touts
celle dirigee confre 1'Etat du Congo" .

autre

importance

Volkomen joist .
In den Congo-staat is niet alias, zooals het wezen
fl oest : er zijn taken voorgevallen wat betreft de behandeling
g van den inlander, die streng to veroordeelen ziju .
Maar het past gees onzer koloniale mogendheden met een
geschiedenis achter den rug, daarom den steep to werpen
op de regeering van den Etat Independent : laten zij de hand
stakes in eigen boezem en zien of zij zeif den . ,,lotis
manibus" zijn gebleven . De oprichting en de unrichtung
van den Congo-staat is menschenwerk en wel menschenwerk
op dat allermoeielijkste der terreinen van menschelijken
arbeid : de koloniale politiek . Koloniale politiek, die altijd
begonuen wordt tar wille van hat belang der kokniale
mogendheid ; wear altijd de minderwaardigheid van den
inlander een der hefboomen is van de staatkunde . En de
moeilijkheden, door de Congoleesche regeering ondervonden,
wares uiet geringer nu de Congo-acte van Eerlijn hear
ten opzichte van naturellenpolitiek en handelsstaatkunde
aan zekere voorschriften bond . lTergeleken met de grootste
der koloniale mogendheden heeft zij nog dit in hear nadeel,
dat koloniale staatkunde en koloniale practijk voor hear
een novum was : en wij weten hat alien, in dit novum wordt
niet gemakkelijk ingeleefd zonder misgrepen, zonder misdrijven, zonder misdaden ook! ,,T1 ne faut pas demander
la j eunesse les fruits de .'age miir!')
Dat de Congoleesche regeering gestruikeld is, verkeerde daden heeft verricht ; dat onder zijne ambtenaren,
naast veal goede elementen, ook verkeerde hebben gewerkt,
dat er onder hen geweest zijn en nog zijn, die hebben
ondergaan dezen eigenaardigen invloed van hat verbiijf onder
de tropes, dat bij sommigen zekere mm gunstige karakter1)
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trekken tot ontwikkeling brengt, is zeker ; ik wil hat
zondenregister desnoods verlengen .
Pat de Conga-staat allereerst eigen bestaan mogelijk
wil makers en dan eigen voordeel zoekt ; dat zijn
regeering daarbij heeft geprofiteerd van bevoegdheden, omtrent wier in practijk brengen de Congo-seta niet heeft
voorzien, ik erken hat onmiddellijk .
Maar wat ik ontken is, dat zij zich heeft onttrokken
aan hare verplichtingen bij hat onderteekenen van die seta
op zich genomen ; wat ik ontken is, dat door de j ongste
aanvallen op haar gericht bewezen is, dat hare natureflenpolitiek minder goad of slechter zoude zijn, dan de staatkunde, die andere machten zouden invoeren, als haar hat
heft in handers ward gag even .
G-een enkele deugdelijk gemotiveerde radon is er vooraisnog m, i., (vooral niet als men de politiek ziet door
andere koloniale machten van Afrika gevolgd), om to
denken, dat de inmenging van de mogendheden, welke de
Congo-seta hebben geteekend, zal strekken tot hail der
naturellen, goon enkele ook, dat zij zal kunnen dienen
tot wijziging der economische politiek van den Congostaat . Het menschenwerk zou ook dan menschenwerk
blijven, met al zijn onvolkomenheden . Met nog grootere
onvolkomenheden vermoedelijk, omdat naijver en hebzucht
de drijfveeren zijn van den aanval op den huidig en . toestand .
Naschrift . Nadat mijn artikel (oorspronkelijk ears lazing,
in Leiden en Den Haag gehouden in December 1903
en in Februari 1904) reeds geruimen tijd voor de pees
gereed lag, word bekend hat rapport van
consul
C a s e m e n t . De Congoleesche regeering liet niet na, van
autwoord to dienen . Ook bier wear in dit nieuwe Britsche
staatsstuk dezelfde droevige tactiek als die, welke door hat
in miju opstel besproken antwoord van den Congo-staat
op de Engelsche regeeringsnota op de kaak is gesteld .
Rapport noch terugwijzing 1 ) er van geven mij dan ook
1)

Uitvoerig is daze geexcerpeerd in .met

24 Maart 1904 .

Koloniaal Weekblad,

van
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aanleiding anders daarvan melding to maken dan pro
memorie .
Van veal meer belang is de loop van hat proces,
waarop ik in 't begin mijner uiteenzetting doelde. Den
25sten en 26sten heart 1 .1. is dit geeindigd met de veroordeeling door den Engelsehen reciter van G u y B u r r o w s
en den uitgever E v e r e t t tot schadevergoeding aan de
Belgische officieren, welke hat gelling waren begonnen,
terwiji de verkoop van hat boek in Eng eland is verboden .
Zeer opmerkelijk is hat, dat de schrijver ten slotte moest
erkennen, de in zjn luguber boek vervatte besehuldigingen
niet to kunnen staven en ze terugnam .
Geheel de
loop der zaak stelt mij in hat gelijk in rnijn oordeel over
hat pamfiet . De advocaat der Belgische eischers, Sir
E d w a r d C 1 a r k e, volgde bij hat instellen van zijnen eisch
dan ook ongeveer denzelfden gedachtengang, als ik meende
to moeten volgen . Erger nog dan wat ik kon denken is
wat hij mededeelde over pogingen van den uitgever, orn
den secretaris-generaal van den Congo-staat to Brussel to
bewegen, hat auteursrecht voor Belgie to koopen!!! Rat
proces maakt een diep treurigen indruk, wat de beweegredenen van hat publiceeren van hat boek aangaat .
TJit geheel den aanval - uit zijn vorm en inhoud
beide - blijkt zoo duidelijk de toeleg, den Congo-staat
in kwaad gerucht to brengen en dit niet tar wille van
verbeteringen, maar tar wille van eigen voordeel . De
Engeiscie regeering is met B u r r o w s en de zjneu in
hoogst verdacht gezelschap .
Leiden, 26 Maart 1904 .

NIVSOLAUS GYSIS
DOOR

L . KLEIJN VAN BIRANDES .

,,Hoe zouden de Grieken wel oordeelen over onze
kunst? Zij zijn bier grootendeels onze ,,geestelijke voorouders" ; de vormen, symbolen die wij voor onze kunst
gebruiken, ontleenden wij voor een goad gedeelte aan hen ; j a
onze kunsttaal en -termen zijn vaak Griekseh - zouden zij
in ons hunne zonen erkennen P Zouden zij zich plaatsen
under den standaard : ,,le laid east le beau", ineedoen aan do
,,Armeleutmalerei", oversteken near de Praerafaelieten ., of

zich houden aan de naturalisi5en P"
Daze vraag behoort niet tot dezulke die wel een zot
ken doen maar goon wijze ken beantwoorden, dear wij een
antwoord op daze vraag hebben in bet leven van den man,
wiens naam ik hierboven plaatste, die, door en door Griek,
bet grootste gedeelte er van doorbracht in Miinchen doze stall van kunst en kunstenaars - en na ijverig zoeken
en studeeren is geeindigd met to worden en to blijven
Griek, niets den Griek .
Ni ko 1 a u s G ys is ward geboren in 1842 to Sklavohory
(d.i. Slavendorp) op Tinos, een der Cykiaden, ,,eine j ener
schaumumgflrteten aber wasserarmen Inseln, die wie eine
I]Iandvoll Edelsteine enter der driikendheissen Sonnenpracht des Sfldens erglanzen" zooals M a r c e 1 M o n tan don in zijn biographic van G y si s zegt, welke als
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no . 59 van K n a c k fu s s' Klinstler-monographien, en
verrijkt met een voorrede van F . v o n IL e n b a c h, in 1902
is verschenen . Op zijn achtste jaar vergezelde hij zijn wader,
die timmerman was, naar Athene, waar hij spoedig op het
polytechneion kwam . IDaar onderscheidde hij zich zoo dat
hij eindelijk een staatstoelage kreeg, om zich in Europa
verder to gaan ontwikkelen . Blet is aardig o no. t o zien
M o n t a n d o n laat het voortreftelijk zien, daar hij voor ziju
biographic een uitnemend gebruik maakte van U ys is' dagen schetsboeken - wat de verbazing van den jongen Helleen
opwekte n .l . al die fijngekleede heeren en fijngetooide
dames, die maar niets doen als pretmaken, en die weelderige
plantengroei, die alle bergen groen maakt . In Mflnchen
gaat hij dan wonen - en werken . Want werken is zijn
lust, en op elke bladzijde van zijn schetsboek vindt men
genoteerd : ik werk, ik werk . En wat werkt hij dan P Niet
wat hij to Athene steeds voor oogen had gehad, niet wat
later zijn bizonder werk zou worden, dat hem stempelt tot
een kunstenaar die zijn eigen weg bewandelt - maar wat
toen iedereen deed, wat in de mode was en hij ook misschien
wel moest doen, omdat het goed betaalde en hij dikwijls
in geidnood zat, hij werkt aan historic- en genrestukken .
De Helleen verloochent zijn vaderland om geheel op to
to gaan in de kunstrichting van zijn tjd . Men wilde aardige
geschiedenisjes op het dock zien, liefst met wat humor,
sours ook heel roerend en stichtelijk, maar altijd pakkende,
interessante, schilderachtige tafereeltjes - en U ys is doet
er aan mee en wordt : Anecdotenmaler . Toch is hij op dit
terrein niet de eerste de beste . Hij gaat dan wel met zijn
tijd mee, schildert wel wat de menschen graag zien, maar
weet toch zichzelf to blijven, en ideale schoonheid to schenken,
ook waar zijn tijdgenooten hem een realist noemen . Als
voorbeeld hiervan kan het best dienen ,,Die Hunclevisitation"
van 1870, het meest bekende en geliefde van zijn genrestukken . Links in den hock zit de veearts, en de echt Du itsche
Hof, van boven afgesloten door een houten balkon, is verder
geheel gevuld met lieden die hunne honden ter keuring
meebrengen . Daar is de jager met taxen en andere vrienden
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verdienen van 't dagelijkseh brood - daar is de fijne dame
die haar schoothondje zelf komt brengen, bang dat ze
anders Azorretje onfatsoenljk zullen behandelen, maar daar
is ook de blinde met zijn goeden geleider door de drukke
straten - kortom daar is alles wat hondensnoet draagt
met zijn eigenaardigen bezitter of bezitster, en ieder wordt
omstandig met vermelding van alle titels en qnaliteiten
aan ons voorgesteld ; de humor ligt er dik op, en de knipoogjes en knikjes van de kunstbesehouwers dier dagen, dat
zij de typen van dezen fijnopmerkenden schilder wel begrijpen, staan ons helper voor oogen . Zooals men ziet :
onvervalscht genrewerk . Ja, maar zoo nobel gedaan, z66
net zorg en onvermoeide techniek in elkaar gezet, dat men
zelfs in deze modestukjes het oorspronkelijke als voor-gevoelt .
Z66 meegaan met zijn tijd, als G y s is deed in zijn j onge
j aren, strekt iernand meer tot eer dan tot oneer, en toont
dat men niet sukkelt aan die zelfstandigheidsmanie, die
velen onzer j ongeren doet zeggen, of ten minste doet denken :
,,met mij begint de kunst ."
Reeds dichter bij zijn eigenlijke roeping komt G ys i s
ads hij, na een studiereis in zijn vaderland en Klein-Azie,
van 1872-1874, in zijn genrestukken bet oostersche leven
gaat vertolken . Als typen hiervan kunnen gelden ,,Bestraf-

ter Huh'nerclieb in Smyrna, Karneval in A then", en ,,die Wall-

fahrt" . Want bier komt voor 't eerst de Helleen in hem
aan 't woord, of wat v. L e n b a c h noemt : ,,G ys i s' Erinnerung an seine zweitausendjahrigen Ahnen". Toch is de
anecdote, bet geschiedenisje, bet voorval her nog to veel
hoofdzaak, al is bet ook met groote voornaamheid verteld
en behandeld.
Wat hier reeds opmerkelijker is, is de
harmonic tusschen psychologische waarheid en kunst, kenirigheid in de schoonheid . M o n t an don heeft in zijn
biographic hierop terecht gewezen als een der uitnemendste
eigenschappen van Gysis, daar bij de specialisten deze trekken altijd gescheiden zijn. Daardoor komt er iets typisch
in zijn werken . Ziet men dien bestraften kippedief door
Smyrna's straten rijden, dan krijgt men niet de photo-
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n
schulderij, een goed stuk Oostersch levee . Hander, voeten,
oogen en gebaren van die mensehen zijil niet de hooding en en bewegingen van Westerlingen door een Germaan
voor de schilderachtigheid turksch aangeklleed, peen, maar
't zijn Turken, niets den Turken . Dc huizen, de gebaren,
de kleeren, bet ezeltje, de straatsteenen zelfs, alles is
turksch, turksch, zooals alleen hij 't kan zien en zeggen,
die er van zijn j eugd mee heeft omgegaan . Hetzelfde
geldt van he t ,,Karneval in A then ." En omda het nu zoo
echt van eigen bodem, nationaal en persoonlijk is, joist
daarom speuren wij bier dat U ys i s uitgroeit boven do
academic, ook boven do mode door de een of andere artistenbent in de wergild gebracht, en dat hij bereikt bet zoo
vlak bij gelegene en toch zoo moeilijk to bereiken land
van hot algemeen menschelijke, wear alleen de ideale kunst
zich ken ontwikkeien . Hot best is dit to zien in ,,die

Wallfahrt" .

,,Eine liebeskranke junge Griechin - dean aus dem
goldenen Votivherzen schliessen wir dies - hat barluss
die Wallfahrt zur wunderthiitigen Kapelle im Gebirg unternommen, sager wir zum Heiligtum Sankt Georgs am
Lykabettos . Der Steig ist rauh ; das MV~dchen bricht vor
Erschc pfung zusammen ; Kerze and Opfer entgleiten ihrer

Hand.

Sic wird das Ziel nicht erreichen, das ihr der

Horizont vergebens im Hoffnungschimmer verklart zeigt,
and weichem die gequalte Mutter sick hilfesuchend zuwendet" . (Montandon. S . 70) . En dit zeldzaam tragisehe is
van edele voornaamheid . Do toeschouwer gevoelt : bet is
alles voorbij ; er is niets meer aan to doer ; toch wekt
die tragedie niet een rauwen kreet van opstand tegen eon
wreed lot, maar een nobel medegevoel voor die arme menschen voor wie de weg der redding zoo ver is, to ver, die
dear ondergaan, schijtLbaar onverhoord door den Helper,
van wien toch bet bedehuis op den berg spreekt . .
En ook een zekere voornaamheid is or in dien droefhei1stoond
her is een Helleen aan bet woord, die
boven alles meat wil houden, ook bij de diepste ontroering .
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Met zijn enkele, graeciseerende lijnen west G y s i s toch
zoo gevoelvol to teekenen . 1k dank b .v . aan de houtskoolteekening : ,,Die verlorene Seele", - een achterover geleund
vrouweuhoofd, alleen van de linkerzijde in 't verkort zichtbaar, - waaruit o zoo een oneindige wee moed spreekt
over die masse verlorenen, verlorenen! Even eens aan de
teekening, ,,Der verlorene Sohm", een eenzame gestalts, diep
treurig samengehnrkt, door berouw tar near gebogen .
En dit fijne, sensibele blijft ook in zijn werken van
de rjjkste fantasia, als de ,,Friihlingssymphonie", in 't bezit
der nieuwe Pinakothek to Milnehen . Een weide in bet
vroege voorjaar, nog heel licht groan in de kleur, terwijl
er hier en dear nog groote plassen op de grasvlakte staan.
Op den voorgrond echter bloeien al de bloemen en ook
verder op, een enkele . wet near den middengrond zijn
een pear engelen die groote vreugde hebben aan de bloempjes,
die ze in het gras vinden ; ze zijn zoo maar even near den .
grond gekomen en znllen zeker dadelijk wear wegf .adderen .
Dicht over 't j onge gras doorsnijden met zwierende vaart
een pear zwaluwen de lucht, met een mid : kiewiet! kiewiet! bun vreugde nitend over bet naderen der warmte en
door hun aanwezigheid reeds den zomer aankondigend .
Over de weide been trekt, er nit opstijgend, de vochtige,
wazige ochtendlucht van een vroegen lentemorgen ; de navel
colt golvende voort, weerschijnend in alle kleuren van den
regenboog, en door en boven en voor die kleurige wolkenatmosfeer zweeft een heirschaar van engelen en serafijnen,
waarvan vale allerlei muziekinstrumenten tokkelen en slaan,
op wier geluid anderen vroolijk reien, en met bun zoovelen,
dat men heel hoog boven en heel diep in dat dampige verschiet van teeder gekleurde wolken er altijd meet, altijd meer
meent to ontdekken ; waarlijk een nieuw lied op bet nieuwe
lever, een kinderlijk blijde jubelzang voor de vreugdevolle
overwinning van het milde lenteleven .
Stijivol en voornaam ward hij al sneer en meer bij de
meest uiteenloopende onderwerpen door here behandeld,
zoowel bij zijn stillevens van geplukt pluimgedierte, en
blauw-geemailleerde pane en ., en appals, en gebak, als bij zijn
30
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En daarbij moist hij in zijn kunst altijd een wondere
harmonie van kleur en lijn to leggen, geiijk hij zich gaarne
door de muziek list inspireeren tot zijn werk . Want op stub
zomeravonden kon men nit het atelier van professor U ys is
de kianken eener piano hooren ; dan speelde sees ziijner
dochters voor hem van Beethoven . De geheele Academie
was dan al beeg ; geen drukte of levee. van academisten . of
modellen wend sneer gehoord ; statig golfden de akkoorden
door de stills gang, en onwillekeurig dacht men dan aan
zijn week, aan die voorname, harmonieuse kunst, die er
genoeg aan heeft in aristocratische eenzaamheid to levee
voor het eigen schoon. Maar daarom niet het andere veroordeelt of in zebfgenoegzaamheid de anderen vergeet ;
integendeel . Zoo herinner ik mij nit de dagen, toen ik onder
hem in een teekenklasse aan de Academie werkte, dat hij
ons, zijn leerling en, opmerkzaam maakte op de tentoonstelling eener privaatteekenschool . Met welk een oprechte be-'
wondering speak hij over 't week dat hij daar gezien had,
en hoe press hij die leerlingen gelukkig die onder zulk een
goede leiding leerden teekenen! Wij moesten er toch ook
vooral heen - ja, hij was zoo uitbundig in zijn lof, alsof
hij vergat dat hij onze leermeester in het teekenen was .
En toch vergat hij dit alles behalve! 1k was verscheiden
j aren nit Mflnchen weggeweest ; een van de eersten, die ik
op straat tegenkwam was mijn oude professor U ys i s. Hij
lisp nog al haastig, maar nauwelijks had hij mijn groet
opgemerkt, of aan ijn lack en vriendebijk gebaar zag ik dat
hij mij, zijn oud4eerling, had herkend . 1k heb hem niet
meer gezien . Eenigen tijd daarna, het was op een ijskouden
dag in Januari 1901, hebben wij hem de laatste eer bewezen .
Ret was op een nieuw kerkhof buiten Mflnchen, voor de
voorstad Schwabing . De professoren der Academie, vele zijner
oudere en jongere leerlingen, zijn kunstbroeders en vrienden
en een groot publiek volgden in stilts den lijkstoet . De
wind woei ku over de wgde, besneeuwde vlakte, die zich
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,,der Englisehe Garten", die al meer en meer near den
horizon toe een parelgrijze kleur krijgen, en den langs den
horizon, als afsluiting een klein boschje, maar geheel ingehuld in een nevelig, violet grijs ; en boven de geheele vlakte
en het kerkhof een zware, grauwe winterlucht . Dear buiten
rust hij, buiten de stad met hear wisselvalligheid, in die
stile, voorname omgeving, zoo karakteristiek voor den
kunstenaar, die in stilts zijil wag vervolgde, alleen levende
voor zijn ktrnst . ,,Die Kunst ist vom Himmel gesandt zur
Entwickelung der Menschheit . Sie ist gross and vornehm,
and duldet keine Mode, denn die Mode wechselt . lhre
1\[ission ist, die Menschen zu lenken, nicht von ihnen die
Richtung zu empfangen . Sie ist stets die Eine, Gottliche .
Nur ihre falsehen Priester bedienen sick, der Mode, urn sick
zu bereichern . Die Kunst selbst bedarf keiner Millionen,
sie ist nur da zur Yeredlung der Menschheit . war einen
vollkommen reinen Kreis aus freier Hand zu ziehen vermag,
wind frei sein wie Gott and Herr irn Paradies," zoo heat
hat in eon zijner dagboeken (Montandon S 118) . Doze
woorden : ,,Gross and vornehrn" en ,,de Kunst ist vom
Himmel gesaudt", geven missehien hat best hat karakter
wear van Gysis' kunst, en ook van hemzelf, den echten
]iunstenaar, die zulk een voornaarn mensch en beschaafd
man was .
Al daze kwaliteiten worden hat duideljkst gekend uit
zijn grootste en laatst-voltooide werk, de kolossale schilderij :
,,Der Triumhzug der Bavaria", geplaatst in hat kunstnijverheidsmuseum van Niirnberg . Op een wolk trekt de optocht
van tar zijde gezien voorbij, gelijk aan een visioen in den
vroegen morgenglans. De Bavaria staat op een antiken,
metalen zegewagen, die met rozen is ornkranst en voortgetrokken wordt door twee leeuwen . In de linkerhand
houdt zij den vredetak en in de reciter den Lekythos, hat
kruikje met de heilige olie, die hat teeken is der vruchtbaarheid . Zelve is zij een majestueuse, krachtvolle gestalts,
die hoog opgericht, met edele goedheid voor zich uitkijkt
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de wolken knielend, licht gracieus haven sluier af, terwiji
drie andere genii in haar zegewagen tegen haar aanleunen .
De gevleugelde Eros ment hat span leeuwen, terwiji tegen
den leeuw, die naar den toeschouwer is gekeerd de genius .
der wetensehap, een fakkeldragend kind, taunt. Aan de
andere zijde, tot aan den gordel door de leeuwen bedekt,
schrijdt de wetensehap zeif, een ideate mannengestalte, de
Bavaria met een lamp op haven wag voorliclitend. Maar
worsen schrijdt de Poezie, een ideate vrouwengestalte.
Geestdriftig bespeelt zij de her, terwiji haar kleine geleigeest tevergeefs haar poogt tegen to houden, en daarentegen
een zingende leeuwrik, als symbool van haar zang, opstijgt
als uit haar instrument . Achter den wagen van Bavaria
volgen de drie heerlijke gestalten van Industrie, Handel
en Ambacht met hunne emblemen in de hand . De stoat
wordt gesloten door hat Geluk, een schoone geblinddoekte
knaap, met den horen des overvloeds op zijn schouder .
Dit grootsche geheel - ,,ein riesenhafte Kamee" zegt
Mo n to n do n - is in al zijn onderdeelen, blijkens een
gansche reeks nog aanwezige voorstudien, pijnlijk nauwkeurig doordacht en doorwerkt, en leidt toch geen oogenblik de aandacht of van gene grootsehe handeling : hat
voortsehrijden der Bavaria . Men verdiept zich onwillekeurig
in die onderdeelen, verwondert zich over de vriendelijkheicl
waarmede de hoofden van Industrie en Handel usterlijk
tegen elkaar leunen, over de there schoonheid der knapenfiguren, over de majesteit van de Bavaria - om dan er
op to letten hoe dit atlas is symbool, en ideaal en gedachte,
en eindelijk to zeggen : ,,dit sites moest zoo zijn, kon eenvoudig niet antlers ." Edel in bewegingen en in zekeren
artistieken rhythmus schrijdt de stoat voort ; een harnionische eenheid houdt hat geheel to zamen, en doordien hat,
licht nit den achtergrond komt, teekent zich sites in de
zacht-grijze schaduwzijde van den helderen morgenhemel
of en is hat silhouet van hat geheel, in een mooi zich
bewegende lijn, duidehijk zichtbaar .
Bovenal leert men in dit werk G ys is hat best kennen
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in zijn serious kiassiek voelen . Ook in zijn andere werken,
als : ,,Diplom fir die olympisehen Spiele vorn Jahre 1896" en
tat van studien en schetsen, blijkt wet hoezeer hij do
antieke beeidhouwwerken, die oversehoone erfenis zijner
voorvaderen, waardeerde, maar nergens als in de ,,Triumphzug
der Bavaria" heeft hij z®d, al is 't tangs eigen weg, do
hoogten der ideate, kiassieke schoonheid bekiommen . Zonder
er iets van to copieeren, stonden ze altijd, nu in dew
lateren tijd, om hem heen tangs zijn levensweg en hij kook
er steeds naar met dagelijks toenemende bewondering .
IELij las niet zoo heel veel, maar als hij iota las dan warm .
't natuurlijk de klassieken, en die in 't origineel, vrij van
alto verkiarende (?) noten, zooals zij werden gelezen door
hun tijdgenooten . Ook al wisten we dit niet nit zijn
biographic, we zouden nit zijn work hot kunnen zion dat
doze kunstenaar met zijn noblesse en olympische rust eon
volbloed Helleen moest zijn . En hij weet dit to blijven,
ook waar hij ons plaatst voor de aangrijpendste tragiek als
in zijn laatste kunstwerk : ,,Siehe der Brautiyam kommt in
mitten der Nacht", waar de herculische Christus plotseling
nit 't zwarte nachtblauw in 't onverbiddelijkste lieht ten
gerichte komt .
Volbloed Helleen en toch gewoon professor to Miinchen,
en volk omen . zelfstandig, en apart kunstenaar . Hij is idealist,
en niet maar zoo'n beetje achterna, neon maar geheel en
al idealist, dat ziet iedereen dadelijk aan die stijivolle allegorieen der ,,Triumphzug der Bavaria" en aan al zijn
graeciseerende werken - maar niet zooals men voor eon
vijftig jaar idealist word door Rafael na to volgen in zijn
teekenen en componeeren, neon maar door nit zichzelf,
door innerlijke verwantschap met de grieksche kunstenaars,
evenals zij eon ideate wereld zich to scheppen in zijn knnst .
Hoogst modern kon hij daarbij zijn, als in zijn machtige
kleurcomposities, nienwe batten kon hij daarbij opgaan, als
in zijn artistieke placcaten, hij bleef die hij was, do vol ..
bloed Helleen en idealist - en tegelijk kind van zijn tijd .
Dat dit bij hem in zulk eon volkomen evenwicht en in
zulk een schoone harmonje bestond, is zeker voor eon grout
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deel hieraan to danker, dat hij met zoovele draden aan
hat dagelijksche lever was verbonden . Zijne werkzaamheden
aan de .Academia -wren met der tijd uitgebreider geworden,
hij had bij zijn teekenklasse ook dog een schilderkiasse,
en later ook leerlingen, die al in eigen ateliers zelfstandig
werkten - maar bovenal was hij door zijn gelukkig huwelijk,
door zijn vriendelijke en boeiende omgeving aan hat laved .
verbonden . Zoo werkte hij dare to midden van hat laved .,
midden in zijn tijd voor de verwerkelijking van de ware
schoonheid, die eeuwig is en onsterfelijk .
Bet was kort na died wintermorgen, toed we hem ten
grave droegen, dat 1k voor een kort bezoek near 't vaderland reisde. 1k moest in Arnhem, hat eerste grootere
station wear ik aankwam, overstepped
en opeen.s ward .
ik aan G y s is herinnerd . 1k stored n .l . voor ziju zielvol
placcaat, ,,IIar'inonie", vervaardigd voor de pianofabriek van
laud . Ibach Sohn to Barmen . De beschermengel der muziek
zit op een kleine bank, die in een lage muur is gevoegd .
e muur, aan beide zijden der zitting met hat handelsmerk
der firma voorzien, en met een griekschen rend versierd,
loopt door en wordt door de medaillon-afsluiting van hat
geheel begrensd . Met de linkerhand, zich er als 't ware op
steunend, houdt de angel eene her die op den muur staat ;
de reehterhand houdt een gebeeldhouwd figuurtje, de Nike
(de overwinning) met den krans, de belooning voor de overwinning. Recht naast hear staat op den muur een drievoet,
waaruit een witte viam opslaat. De geheele achtergrond
wordt ingenomen door een in toon gehouden muurschildering,
die voorstelt een kiassieken strijdwagen, voortgetrokken door
galoppeerende paarden, symbool van hat moedig voorwaarts
streven . De angel kijkt rustig voor zich uit ; hat zwarte
hear, 't gezicht omhijstende, wordt boven hat voorhoofd
door een smaller gouden band tezamen gehouden ; een
eenvoudig wijd gewaad omhult hear . Bet geheel is een
fijue harmonie van lijnen, kheuren, ongedwongen symrnetrie en van den voornaamsten stiji . ,,Harmonie" mocht
G ys is terecht schrijven boven dit kunstwerk van harmo-

- 479 nieuse schoonheid . En toch was hj met dit opschrift niet
voidaan . Boven in den rechterhoek van zijn werk schreef
hij : ,,Accord" . Zeidzaam goad is daarmede de stemming
aangegeven, waarin dit kunstwerk ons verplaatst . Want
hoe nobel en voornaam ook de rust is van daze ,,Harmon2e ',
hoe kiassiek ook van hooding en toon, toch hoort men
er den kiank nit van hat voile leven . Ads een zuiver
akkoord, met maclit de doodsche stilts verbrekend, den
stark aanzwellend en in voile melodie voortruischend, zoo
is dit werk .
TJit de stationshal kwam hat gestommel en geraas
der internationals treinen, maar hier in de nogal donkere
wachtkamer staande voor hat werk van mijn gewezen
leermeester, voor die wonders ,,harmonie" van kleur en
compositie, zoo diep gedacht en zoo meesterlijk gedaan,
hoorde ik hat voile ,,akkoord" van G ys i s' idealisme . Niet
zoo hard als van S t u c k, niet zoo maclitig als van
L en b a cli, niet zoo fantastisch als van B 5 c k ii n - alien
idealisten als hij - kionk mij 't akkoord dat ik hoorde
iiit G ys i s' kunst, maar zachter, bijna vrouwelijk, en vooral
kiassiek, als zag ik onder azuren hemel een groep Atheensche
j ongelingen in wonderschoonen rhytlimus trekken near hat
Parthenon . En luisterend near dat wegstervende akkoord
wide ik : ,,met N i ko 1 a u s G ys is zijn de Grieken . wear
tot ons gekomen, om ons wear in to wijden in hun onsterflijke kunst" .

ONZE LEESTAFEL .
B . H. W o1 tj e r : Dc Platone prae-socraticorum philosophorum existimatore et judice . Pars prima.
Van de dissertaties, walks bij do letterkunthge afdeeling der
zoogenaamde Vrije Universiteit vorschijnen, kan gezegd worden,
dat zij, do acne meer do andere minder, aan onze Rijksuniversiteiten
eveneens tot ear zouden verstrekken . De bier bovengenoemde thssertatie, walks aan de Redactie van ,,Onze Eeuw" tar beoordeeling ward
toegezonden, behoort zeker niet tot de slechtste . Dc vader van
onzen jongen doctor, Dr . J . W ol tj or, heeft indertijd met zijne
dissertatie over L u c r ot i u s roam verworven . Niemand minder
dan E . Z e 110 r getuigde, na eene opsomming van wat andero
knappe manners over do philosophic van den grooten Romoinsehon
dichter in den laatsten tijd geschroven hadden, dat hot werk van
W ol tj e r den voorrang vordiende als zijnde ,,die wissenschaftlich
bedeutendere Arbeit ." De uitkomst zal mooten leeren, of aan bet
geschrift van den zoon ears even gunstig onthaal in Duitschland
en elders zal to beurt vailen . 1k geloof dat de kans daartoe good
staat, wanneer namelijk de rest van hot werk boantwoordt aan hot
begin, dat thans is aangeboden on hetweik niet veal moer dan ecu
zeer breeds inloiding tot bet aangekondigde onderwerp is . Mocht
den ouden Z e lie r tijd van levers en kracht worden verleend om
nog oene niouwe uitgave van zijn standaardwerk to bezorgon, dan
zal hij in hetgoen thans door den jongen W ol tj e r geleverd is,
missehien aanleiding vinden om een enkele bladzijde van zijn book
over to schrijven . Do eorwaardige grijsaard die met K ant had
kunnon zeggen : „bet oordoel van hem, die mijne gronden weeriegt, is mijn oordeol" zal bespeuren, dat o .a. do critiek op bi. 85
door W ol t j e r uitgeoefend steekhoudend is.
Uit een architectonisch oogpunt is hot book van W ol tj or
onbevredigend. Telkens meet men de lazing van den tekst of broken
om ellenlange noten door to worstelon. Onzo autour verstaat nog
niet de kunst van snocion en is veal to fel in hot weorleggen van
dwalingen, welko met een enkel woord haddon kunnon wordon
afgewezen . Als hij minder tijd en ruimte had zoek gomaakt met
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polemiseeren, dan had hij in dit aerate gedeelte van zijn omvangrijk
werk niet enkel Orpheus, maar ook de Orphici kunnen opnemen :
zoo ware dit aerate deal een geheel op zich zelf, een afgerond iets
geworden, terwiji zijne dissertatie nu enkel een fragment is . Maar
gelukkig is hat een fragment, dat near zijn aanvulling verlangen
doet. Wo 1 tj e r zal, near ik gis, er in slagen to bewijzen,
dat Plato' s wijsbegeerte met de orphiek innig samenhangt
en dat ten onrechte Z e 11 e r de Orphici en hat religieuse element
bij zijne beschouwing van de voor-platonische en Platonische
philosophic to veal buiten rekening last . De aanloop, dien hij reeds
thans tot hat leveren van dit bewijs geomen heeft, is krachtig en
veelbelovend.
Voorloopig heeft W ci tj e r enkel dit resultant verkregen :
als men behoorlijk onderseheid maakt tusschen wet in P 1 a to ' a
dialogen over Orpheus en wet over de Orphici gezegd wordt en
daarenboven let op de personen, die door P 1 a to sprekende worden
ingevoerd, dan is er geen reden om to beweren : zoo en niet
anders heeft Plato zich Orpheus gedacht . Achtereenvolgens beschouwt hij al de plaatsen, wear de naam Orpheus voorkomt, vergelijkt ze met elkaar, let op den kontekst bij ieder van hear
en komt zoo tot de goad gestaafde gevolgtrekking, dat zij noch
afzonderlijk noch alle to zamen hat recht geven aan P 1 a to een
bepaalde theorie betreffende daze iegendarische persoonlijkheid toe
to dichten .
De aard van ons tijdschrift, hetwelk niet voor vakgeleerden
is bestemd, verbiedt ons hier in bijzonderheden to treden . Anders
zou ik wijzen o .a. op de voortreffelijke interpretatie, die W o 1 tj e r
van Tim a ens 40 D op biz . 178-200 geeft, waarbij hij versehilt
van Zeller, Sussmihl, Schuster, Willmann . De geheele dissertatie geeft blijk van groote nauwkeurigheid, gezond
verstand en buitengewone vlijt.
v. n . W .
Leerboek der formeele logica, bewerkt near de dictaten
van wijlen Prof. Dr. 0 . B . S pr u yt, door M . Ho nigh,
Leeraar der Doopsgezinde Gemeente to Franeker . Haarlem . Vincent Loosjes 1903 .
Bovengaande titel is, in zoover hij van ,,dictaten" gewaagt,
verkeerd gekozen . Prof. Sp r u yt was evenmin als andere hoog
leeraren van Nederland gewoon zijne lessen aan de studenten in
de pen to geven . Juister ware hat geweest to spreken van een
leerboek bewerkt near de handschrifteu, volgens de in de nalaten-
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en nauwgezetten docent . Maar daze aanmerking heeft weinig to
beteekenen . Wij zijn den hear Hon i g h dank verschuldigd, dat
hij onze literatuur met een grootendeels leesbaar en dikwijls pittig
hock over ecu dor onderwerp heeft veirijkt.
S p r u yt moist bij ondervinding, ,,dat de zuivere logica een to
strange en to stroeve matrone is, om to durven hopen, dat vale
jongelieden uit eigen beweging haar gezelsehap zouden zoeken."
Vandaar dat hij hat purisme bij hat onderwijs van dit yak, eene
hehandeling, waarbij de logica van moat men parerga kan noemen
zuiver wordt gehouden, niet doelmatig achtte . Dc logica behandelt
met de metaphysica de meest afgetrokken onderwerpen, waarbij
verreweg de meeste mensehen volstrekt niet hun aandacht kunnen
bepalen . ,,Daarom is hat, zei S p r uy t, zeer raadzaam aan to
toonen, dat de drooge logische besehouwingen inderdaad van practische toepassing kunnen zijn . En hoe zal men dit doers, als men
alles, moat niet in hat systeem behoort, ten strengste uit de voordracht weert? Dan mag men niet, zooals de schrijvers van PortRoyal, plaatsen ontleenen aan redenaars en wijsgeeren, om daarin
de logisehe fouten aan to wijzen gehuid in een vorm, die zelfs kundige en nadenkende mensehen zou kunnen be3riegen . Want daardoor zou men vervallen in moat G- e u liii c x de „rhapsodic" noemt,
d .i . hat ecu en ander aan rhetorica en metaphysica ontleenen .
Evenmin mag men dan in hat hoofdstuk over de bepalingen wijzen
op hat versehil tusschen zaak- en naamdefinities, in dat over de
divisie op de tegenstelling tusschen wezenlijke en toevallige eigenschappen . Want in beide gevallen zou men den voet moeten
zetten op hat verboden terrain der metaphysica ." Sp r u yt was to
practisch om ecu logica, die enkel logica moil zijn en die dus
onmogelijk de groote mesa der studenten zou kunnen boeien,
voor aanbevelingswaardig to houden .
Door ecu enkel voorbeeld moil ik dit toelichten . Op treffende
wijze weet S pr uy t hat onderseheid tusschen hat distributief en
hat collectief gebruik van algemeene namen nan de politieke outwikkeling zijner hoorders dienstbaar to makers . „leer geliefd",
lezen wij op blz . 73 van hat voor ons liggend bock, ,,zeer geliefd
bij groote vereerders der democratic is hat volgend betoog, waar
door men tracht nan to toonen, dat de menschheid hat zeer goad
zon kunnen stellen zonder groote manners . Als 001 u m b u s niet
geleefd had, was er niets verloren, zegt men . Want dan had een
ander Amerika ontdekt . Als N e w to n niet geleefd had, was er
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niet veal verbeurd . H u y g e n s of een antler had den de gravitatieleer ontdekt. Kortom elk groot man had gemist kunnen worden .
Dit geeft de lezer toe . Elk groot man ken gemist worden omdat
er nog anderen zijn, die hem in geestesgaven evenaren of zelfs
overtreffen . IDoch de sophist neemt den schijn ears, alsof hi,j bewezen had, dat aile groote manners kunnen gemist worden en
vraagt trioxnphantelijk : Waarom zal men den zooveel ear bewijzen
aan groote manners, als hat menschelijk geslaoht hat even goed
ken stellen zonder hen? Indian ze gelet hadden op hat verschil
tusschen hat distributief en collectief gebruik der algemeene namen,
zou dit sophisms hen niet hebben bedrogen, dat inderdaad van dezelfde
kracht is als bet volgende : Elks hock van een driehoek is kleiner
clan twee reohte hoeken ; derhalve zijn alle hoeken hat ; de som der
hoeken is dus <2 B . Elk groot man ken gemist worden ; nile
groote manners kunnen gemist worden ; derhalve ken de geheele
groep der groote manner gemist worden ."
S p r u yt placht een loopje to nernen met den Nederlandschen
wetgever, die in 1876 de logica voor onze jeugdige studenten
maakte tot wet zij in hun huiselijke teal een „lief hebberijvak"
noemen, en die dus waarschijnlijk vermoed heeft, dat daze wetensehap voor hen aantrekkelijk genoeg is om hen to ontslaan van
de verplichting danimede kennis to makers . ,,De ervaring, zegt
S p r u yt, aan wier getuigenis wij nog meer hechten den nan
eenige autoriteit, zelfs van den Nederlandschen wetgever, schijnt
met zekerheid to bewijzen, dat die wetgever zich vergist heeft .
Ret afschaffen van de verplichting om de colleges over logica Ic
houden heeft ten gevolge gehad, dat die lessen onverplicht alleen
bezocht worden door enkele weinigen, wier wijsgeerige aanleg hen
ook wel in slant zou stellen zonder college hun wag door de
boeken Ic vinden, terwijl de groote menigte ten aanzien van hat
bestaan van logica en wijsbegeerte in een toestand van zalige onbewustheid verkeert."
Rat spreekt wel van zelf, dat daze staat van taken voor de
toekomst der beschaving van een yolk bedenkelijk is . Laat ors
dus hopen, dat hat leerboek van Sp r u yt in ruimen kring verspreid
en gelezen words . Hier zij hat mij vergund een aanmerking nan
hat adres van onze Nederlandsehe uitgevers to makers . Door een
toeval is hat hock van Sp r a yt in mijne harden gekomen . Van
ieder werk over philosophic, dat in Duitsehiand of Frankrijk vexsehijnt, krijg ik oogenblikkelijk twee of drie exemplaren in huffs .
Tot op den dag van heden 28 April 1904 is mij van Sp r a yt' s
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van dit tijdschrift werd het boek niet ter recensie, gelijk toch
gebruikelijk is, aangeboden . In strijd met onze gowoonte hob ik
nogtans in hat belang der zaak op de verschijning van dit nieuwe
work de aandacht willen vestigen .
v . D W.
Wat is hat spel der kinderen? De verhouding er van
tot de opvoeding en hat onderwijs . Een physiologische
vraag door John S t r a t c h an, M . D . - Amsterdam . V an
Holkema en Warendorf .
De vertaalster van bovengenoemd Engelsch boekje, Mevrouw
H . 0 . Siewertsz van Reesema-de Graaf, vertelt in haar
voorwoord, dat zij haar exemplaar aan A 1 e x a n d e r H e r z e n,
professor in do physiologic to Lausanne, to lezen gaf . Daze
geleerde werd getroffen door de waarheid en klaarheid van dit
werkje, en besloot hat in hat Fransch to laten vertolken .
Inderdaad is hat een nuttig book]e, waarin vela treffende
waarheden voorkomen, die order de aandacht van ouders en onderwijzers verdienen gebracht to wordon .
Laat mij met een enkel woord dit oordeel staven . Knappo
menschen kunnen sours ontzettend dour zijn . Zoo bespeuren wij
op bi . 45 dat de zeergol . Dr. E . H. Clarke tegen overspannirig
van hot brain der kinderen ijvert, en daarin heeft bij zeer zeker
gelijk, maar do wijzo, waarop hij aan zijn waarschuwing kiem tracht
bij to zetton, is volstrekt riot boven bedonking vorhevon . ,,Wannoor do schoolmoester, zegt hij, zijn leerlingen overwerkt, gobruikt
hij krachten voor do hersons, die voor do ontwikkeling van hot
lichaam noodig waren. Hij gebruikt voor d studio van Latijn,
Grieksch en scheikunde krachten, die moesten gebruikt zijn gowordon
voor do vorming van blood, spieren en zenuwen . Het gevoig
hiervan is : monsterlijko horsens en eon tear lichaam, buitengewoon
sterke arhoid van do hersens en buitengewoon zwakko spijsvertoring, vlugge denkers met trago ingewanden, verheven gevoolons
en zWakke zonuwen ." Dit sAles is al zeor dwaas . Do ziokte der
geleerden ware vrij wat gemakkelijkor to dragon, indien op die
wijze tusschen goest en liohaam een afscheiding ware to maker .
Onze augur zegt dan ook terecht : ,, Als men een jong orgaan overworkt, zal hot noon monsterlijk stark worden . 1k geloof riot dat
,,groote gedachten en verheven gevoelens" in eon school gekweekt
worden, waar tar zelfder tijd zwakke lichamen met slechte spijs-
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vertering, sleeht werkende ingewanden en zenuwachtige aandoeningen
gevormd worden ."
Om die reden wenseht Dr. S t r a t c h a n, dat aan hat kind
overvloedig gelegenheid words geschonken our to spelen .
Onder spel verstaat hij : iedere door neiging veroorzaakte, vrijwillige oefening van hat kind, walks genot vcrschaft . Sours heeft
een kind groote voorkeur voor zeker soort van spel. Wanneer
aan zulk een kind wordt toegestaan our de wet van zijn natuur
to volgen, dan is hat mogelijk, dat er een genie opgroeit,
een mensch bij wien een of meer vermogens hooger ontwikkeld
zijn dan bij andere mensehen. Twee factoren toch zijn noodig
our zulk een gevoig to bereiken : ten eerste een aangeboren
groote aanleg, die een bizonderen graad van ontwikkeling mogelijk
maakt, ten tweeds oefening, zonder walks de kiem niet tot
rijpheid komt . De eerste van die factoren ligt geheel buiten
onze maclit, dock wanneer we hem ontmoeten, dan moeten we hem
waardeeren en verplegen . Ret bezit van een zeer bizonderen
smack is een kostbaar kapitaal ; hat mag dus een iaakbaar misbruik
hasten door een verkeerde opvoeding ecu natuurlijke neiging to
dwarsboomen . Met onze wet op leerplicht, waarbij alie kinderen
van zekeren leeftijd genoopt worden een bepaald aantal uren per
dag stil to zitten en zich hat hoofd met nuttige kundigheden to
laten voipompen, zou er van een genie als Wa 1 t e r S c o t t niet
veal terecht zijn gekomen . Op bi. 71 lezen wij, dat S cot t betrekkelijk zelden de school bezocht ; hij gebruikte zijn tijd our to
praten met oude boeren van dat distrikt, waar hij hat grootste deal
van zijn jeugd doorbracht ; gretig luisterde hij near de boeiende
verhalen, die zij hem deden ; ieder romantisch of ridderverhaal,
dat hij kon bemachtigen, versiond hij : toen hij 13 of 14 jaar oud
was, was hat ziju lievelingsbezigheid our met zijn vriend J oh n
I r v i n e near een afgelegen pick bij Arthur's seat of Salisbury
crags to gaan, waar ze uren bezig waren romances semen to stellen .
voor elkanders genoegen . Zoo was ook N e w t o n een luie en
onoplettende scholier, omdat zijn geest zich bezighield met onderwerpen, die hem diaper belang inboezemden dan de lessen van
den meester vermochten to doen . Hij decide niet in hat spel van :
zijn kameraden, maar was voortdurend in de wear met behulp van
kleine zagen, hamers, beiteitjes allerlei snort van gereedschap s eam.
to stellen . Zoo wordt bizondere geestelijke ontwikkeling voorafgegaan en zelfs voortgebracht door ecu buitengewone mate van
oefening, walks al spelende door hat gebruik van bepaalde vermogens verkregen wordt .
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tegensteiling . Zij staan in dezelfde verhouding tot elkander ais
de knaap en de voiwassen man ; hat spel is de onrijpe norm van
hat iatere ernstig ievenswerk . ,,Hat komt noel voor, lezen we op
hi . 89, dat zij, die dm een sleehte gezondheid of eenige andere
radon niet schoolgaan en hun eigen neiging wat studio betreft volgen,
in latere jaren geestesgaven ten toon spreiden, die hen de bewondering der wergild doers oogsten" . Dit beteekent, dat spel, wanneer
hat niet door schooltucht wordt tegengegaan, in vale gevallen werk
van de baste soort voortbrengt ; immers studio, die uit een natuurlijke neiging voortspruit, valt zees zeker onder wat volens de hier
boven gegeven bepaling spel moat worden genoemd .
Naarmate de mensch, zoo lezen wij op hi . 97, meer kennis
verkrijgt van de wetten van hat levers, krijgt hij minder vertrouwen
in zich zeif en meer in de natuur . Laat ons dus wel overwegen
wat wij doers, ear wij aan onze kinderen een onderwijs opdringen,
waarvan zij toonen of keer to hebben . Men meant vrij aigemeon,
dat kinderen niet veal van leeren houden. Dit is eon dwaling.
De tegenzin in ieeren wordt niet veroorzaakt door de stemming
van hen die jong zijn, maar door de mauler van onderwijzen van
hen die voiwassen zijn . ,,Ik geloof, lezen wij op bi . 303, dat ieder
onderwerp dat kindoren en jongelioden kunnen bevatten door hen
met genoegen zou geleerd worden, indien hat zoo word onderwezen,
dat hot verstaanbaar en belangrijk was en do lessen er in niot to
lang duurden ." En op bi 107 : ,,de wetenschap en de kiassieken,
ja zelfs cricket en vootbal zuilen door een kind gehaat worden en
daardoor niet geleerd, wanneer men bij hat ondorwijs do neiging
van hat kind voorbij ziet en hat dwingt tot arbeid, die do perken
van ziju lust to buiten gaan ."
Zoo is hot inderdaad . Men zoeke goon hail bij schoolwetten
en roglemonten en examens, maar zorge voor verstandige ondorwijzers, die hot kind iiefhebben en do eischen van hot kinderlijk
gemoed eerbiedigen . Mevrouw v a n R e e s e m a heeft ons yolk
een dienst bewezen door nogmaals do aandacht to vestigon op
paedagogische waarheden, welke in do theorie heden ten dage
meestal gehuldigd, maar in do practijk schromelijk verwaarioosd
worden .
V. D . W .
K a r 1 K a u t sk y . Thomas Morus en ziju Utopia . Vertaling van J. F . An k or smit . Uitgever A . B . So op,
Amsterdam .
K a u ts k y beweert, dat M o r e' s opvatting van hot socialisme
tot hot jaar 1847, toen Marx en En gels met hun historisoh

48 7 materialisme en horns staathuishoudkundige dogma's to voorsehjn
trader, bevredigend mooht heeten. Maar Ho u s t on S t e w art
Oh am b e r lain vraagt op bi . 835 van zijn indrakwekkencl boek :
,,Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts" wat er gemeen
kan zijn tussehen het denken van die twee zeer begaafde Joden en
dat van den door en door aristokratischen, fijngevoeligen M o r e,
een man, wiens onuitputtelijke humor zijn boezemvriend E r a s m u s
prikkelde om den lof der dwaasheid to sohrijven, een man, die in
aanzienlijke staatsambten, ten slotte als speaker van het Parlement
en als kanselier van het Rijk, groote wereldkennis had opgedaan,
een man die vrijmoedig en ironisch, met voile recht, de maatschappij van zijn tijd als eon samenzwering der rijken tegen de armen
geeselde en een andere op eeht Germaansehe en echt Ohristelijke
grondsiagen to vestigen maatsohappij to gemoet zag . Mo r e vane
het socials probleem geheel practisoh aan, op veel practisoher wijze
dan vele socialisten van den huidigen dag. Hij eischte verstandige
bebouwing van den grond, toepassing van do voorschriften der
gezondheidsleer op het lichaam en in de huizen, hervorming van
een barbaarsch strafstelsel, inkrimping van arbeidsuren, geestesbeschaving en edel tijdverdrijf order het bereik gebracht van alien .
Mo r e was niet republikein, maar royalist, schoon hij zich tegen bet
toen opkomend koninklijk absolutisms met oud-Germaansche kracht
verzette . Hij pleitte voor onbeperkte godsdienstvrijheid, maar was
niet, zooals onze hedendaagsche socialisten, een vjand van den
godsdienst . Wat dus Mo r e van M a r x scheidt, is niet een verschil van tijd, maar, volgens H. S t . C h a m b e r 1 a in, een tegenstelling van ras, de tegenstelling tusschen hot vrijheidlievend Germanisme en den geest van hot Jodendom . ,De Engelsche arbeiderspartij van den huidigen dag, met name zulke manner als w ill i a m
Morris, staan dichter, zegt Chamberlain, bij More dan bij
Marx en hetzelfde zal zich ten opzichte van de Duitsche socialisten
openbaren, zoodra zij op vriendelijke, maar nadrukkeiijke wijze
hunne Joodsche leidslieden zullen hebben uitgenoodigd zich voortaan
enkel met do aangelegenheden van hun eigen yolk to bemoeien ."
1k zal niet heweren, dat dit laatste zeer hoffeiijk is gezegd .
Enkel do Joodsche socialisten trouwens hebben zich de woorden
van C h a mb e r 1 a i n aan to trekken . Hot ligt voor do
hand, ook al wil men niet hatelijk zijn, eon parallel to trekken
tusschen het door de duizend en een verordeningen van den
Talmud geknevelde bestaan van den orthodoxen Jood en hot
lever in hot socialistische slavenhuis, hetwelk ors manner al
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M a r x en E n g e 1 s, die met den godsdienst burner vaderen
gebroken hebben, trachten aannemelijk to maker . Hun lens is
last u aan hander en voeten binder en ge zult bet paradijs binnentreden . Te recht is opgemerkt dat bet socialisme, hetwelk zich
zonder hierarchic en primaat bezwaarlijk zou later invoeren, in de
Katholieke kerk van Augustinus zijn voorbeeld en ideaal ziet,
mits de diepe en edele geest van Augustinus er eerst words uitgedreven en enkel de straffe organisatie overblijve
Als we afzien van de gebreken, walks boeken van socialisten
schier onvermijdelijk aankleven, als we ors niet later . storen in
hat genot der lazing door hat op ieder bladzijde wederkeerend
eentonig gepraat over uitbuiters en uitgebuiten, als we ors niet
willen ergeren aan leelijke verdachtmakingen (by . op bi . 172
wordt de brave F r o u d e, die wakkere strijder voor hat recht en
tegen schandelijk kapitalistisch onrecht, omdat hij een ,,burgerlijk"
geschiedschrijver is, van bewuste leugenachtigheid beticlit), als wij ten
slotte door de vingers zien, dat de ideals drijfkrachten der menschelijke
natuur stelselmatig geloochend worden en dat dus om gear prijs
bij den strijd tusschen catholicisme en protestantisme andere dan
stoffelijke belangen mogen op hat spel hebben gestaan, dan moeten
we verkiaren, dat voor de rest K an t s k y knap werk heeft geleverd
en dat zijn boek kennismaking verdient .
De hear Ankersmit heeft ors een goads vertaling bezorgd .
V . D. W .
Bloemlezing uit G u i do Ge z
dam, L . J. Veen.

e11 e ' s gedichten . Amster-

Dr . J . Ale i d a N iji and heeft dew bundel samengesteld
,,om G e z e 11 e' s gedichten to brengen in runner kring dan tot
heden is bereikt." Zonder twijfel is tot kennismaking met den
vromen, fijngevoeligen Vlaamsehen zanger, met diens liefde voor
de natuur, met zijn heerlijke gave om overal, ook in hat kieinste,
de schoonheid der schepping terug to vinden, Dr . N iji and' s
bloemlezing bij uitstek geschikt . Hare rijke keus toont ors den
ganschen Guido .
Ofschoon G e z e lie' s poezie minder rijk is aan zuiver-Vlaamsche, voor den Noord-Nederlander onverstaanbare woorden, dan die
van vela zijner jongere landgenooten, toch dwaalt bij menig gedicht
van dezen bundel hat zoekend oog van den lezer near den voet
der bladzijde in de hoop dat de uitgeefster, die hem in hare voorrede beloofd heeft „bier en dear een enkel minder bekend woord"
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step hem dat vertrouwen to lour . Dr . N iji a 11 d heeft missehien
de kennis ouzer Noord-Nederlandsehe lezers wat hoog aangeslagen .
Of wilde zij bepaald weinig aanteekenen? Ook clan had wellicht nog
plaats gewonnen kunnen worden, indien zij eons veiklaarde woorden
als zaan, bedegen enz . niet telkens wear had verklaard, en des hoods
had vertrouwd, dat ook ecu Noord-Nederlander wel weten kan, dat
bocien schuren zijn, en dat de bokkende bossen van ecu kar ook
,,stootende haven" zouden kunnen beaten .
Het zou ons van harte verheugen indien weidra een tweede
druk van dozen bundel aan de uitgeefster do gelegenheid sehonk
hare welkome toelichtingen jets uit to breiden .
K. K.
H. B ii n k. Gesehiedenis van den boerenstand en den
landbouw in Nederland, II . 0-roningen, w ol t ers, 1904 .
Hot tweede dccl deter „studio van do ontwikkeling der economisehe, maatsehappelijke en agrarisehe toestanden voornamelijk ten
plattenlando" is spoedig op hot eerste gevolgd. In moor dan 550
bladzij den brengt hot do gesehiedenis van den boerenstand en den
landbouw in beeld tot op onzen tijd . Wat hier verricht ward
,,was pionierswerk", zegt de auteur in ziju voorbericht en als zoodanig words hot, bij gebrek aau andere werken van dozen aard,
hier to lands ook beschouwd . Steunend op zijne verbazingwekkende belezenheid, gaf do schrjver ecu samenhangend overzicht
van way er tot in onzeu tijd over doze aangelegenheden in haur
vollen omvang is bekend geworden. Al is dit overzicht hier en
daar wat oppervlakkig, al is do schrijver blijkbaar niet van allo
hier behandelde taken voldoende op de hoogte, zijn work verdient
als logger grooton lof en dankbare erkentelijkheid . Niet afleen
zakelijke maar ook letterkundige bronnen warden door hem gobruikt ; slechts op eene snort van bronnen, do uitgebreide pamiletliteratuur, schijut hij riiet gelet to hebben . Anders is alles wat
in bijzondere on lokale studien, gewestelijke verzamelingen en algemeene werken van economisehen of statistisehen aard to vinden
was in dit book verzameld en in onderling verband gebracht . Do
opgaven omtrent bijzondero literatuur over eon of ander belangrijk
onderwerp zuilen door deskundigen dankbaar warden aanvaard .
Aan eon work als dit mag niet do eisch worden gesteld, dat bet
op alle punters net wetenschappelijke volledigheid inlichting verstrekt. Men mag or alleen van veil angen, dat hot geeft, wat do
schrijver bedoeldo to geven en wat hij ook werkelijk beth gegeven :
O .E .1V6
31
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een ,,zelfstandig geheel" verwerkt . Pit op zichzelf is reeds een
belangrijke zaak, die de verschijning van bet aangenaam leesbare
boek met ingenomenheid doet begroeten .
P. J. B.
P . H . van d e r Kemp . De Belgisehe omwenteling in
Luik en Limburg, tot aan het verlies van Venlo in November
1830 . (met een deal Bijiagen) . 's Gravenhage, V a n d e r
Beak, 1904.
Generaal W up p e r m a n n, die hat boek met een voorwoord
bij hat publiek inleidde, maakt daarin terecht de opmerking, dat
in archieven en particuliere verzamelingen nog veal voorhanden
is wat tot toelichting van belangrijke gebeurtenissen kan dienen
en daarom uit de kisten en van de zolders der niet altijd belangstellende bezitters verdient to voorschijn gebracht to warden. De
schrijver, kleinzoon van generaal D lb b e ts en zoon van een
Nederlandsch officier in die dagen to Antwerpen en Maastricht in
garnizoen, deed voor zijn vader en zijn grootvader wat hij kon doen
op grand van de door hen aangeteekende bijzonderheden . Wie
zich herinnert, dat alleen de krachtige houding van Di b b e t s
tegenover ontmoediging, al to groote voorzichtigheid en verraad
Maastricht en daarmede ten slotte onze geheele tegenwoordige
provincie Limburg voor Nederland bewaard deed blijven, zal met
ingenomenheid daze bijdrage tot de geschiedenis flier dagen outvangen . De bier verstrekte gegevens, hoewel wat eenzijdig ge .
kleurd en met weinig kritiek bijeengepiaatst, kunnen bijdragen tot
betere waardeering van wat D lb be ts en do zijnen door voorbeeld
en biding in die veeiszins droeve dagen hebben verricht .
P .J .B .
G . H u is m an . Karakters en Ideeen . Met vier portretten.
Haariem, Vincent Loosjes, 1903 .
Daze studies - eerst verschenen in do Steinmen voor Waarheid en Vrede, en handelende over L od e w ij k II van Beieren,
M a e t e r ii ii c k, I bs e 11 en T ols to I -- „warden met pieteit
samengesteld en met iiefde in versohillende steden van ons land
voorgedragen", en warden thans tot een bundel vereenigd ons
publiek aangeboden als ,,voor alles karakterstudies" . Aldus do
Voorrecle .
Heeft men voor dozen bundel met eon good geweten slechts
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bewondering, die, om ook in den lezer een even joyeuse bewondering to wekken, zich bedient van een ietwat pathetisohe en
toch gemakkelijke teal . Bemerkt men daarbij dat bij hot uitspreken van een oordeol de maatstaf van hot Christendom wordt aangelegd, dan kan men met een gerust geweten hot book van 297
hi . sluiten en 't eon goede ontvangst bij hot publiek toewensehen .
Leest men hot echter, dan begint men al spoedig hot hoofd
to schudden . En dear ik hot niet bij doorbiaderen mooht laten,
is mij 't zeker van weerszij den twijfelaehtig genoegen besohoren
don mij bevrienden schrijver op zijn feilen to ti ijzen . En doze
blijken bij hot lezen to zijn joist wet men bij hot doorbiaderen
bewondorde .
Belezenheid ; good, als doze dient oars eigen overtuiging to
steunon, to onderstrepen of to verdedigen, maar niet orn die
onkenbaar to makers under eon opeonstapeling van citaton - zooals hior 't geval is . Do voorredo begint : ,,een bekend schrijver
hoeft oonrnaal gozegd", on we hobbon nog geen twee bladzijden
gelezon, of we vernamen reeds wet eon twintig groote manners,
van P 1 a t o tot N io t z s cho too, van 't goval zeiden, zoodat do
vraag zich opdringt : „wear blijft do schrijver ?'
Bowondoring ; nog betor, want zonder hear goon zuivor oordoel, maar ais doze zich nu ook vergaapt aan 't alloronbelangrijkste, dan wordt zo eon miskenning van alie proportios . Zoo
wordt Lodowijk II bewonderd - als ruiter! Best, maar zie flu
eons hoe do bowondoring or met den schrijvor van doorgaat :
,,Men moest horn zien to paard - vooral to paard. L o do w ij k
was eon gewoidig ruitor . Men moest hem zion, gevoigd door eon
eerewacht van adjudanten, op zijn Erda fangs do oevers van don
Pianseo ; op zijn Ortwina in do dalen van Garmisch ; op zijn Gerda
in do bosschon van Berg ; op zijn Lucretia, eon zeldzaam schoon
en veel bewondord dier, aTs hij revue hield over do troopon van
Beioron . Men moest horn zion op zijn Nikur, Erna, Eboli, Yelva,
wale, Regina, Rudolf, Wuluspa" - oef! dear zijn we hot heele
circus door! pardon, 't is do stal van eon koning! dus eerbiedig
verder - : ,,on zooveel andore odele paarden, op zijn Antigone en
Hugibert, vliegendo in duizelingwokkonde vaart . . .'(hi. 10) ja, 't
is om or duizelig van to worden, zoo'n geviieg! En evenais den
ruitor Lo do w ij k, moot men den mysticus M a e to r ii n ck bowon-
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redekavelen . . . flu
laat Ru ys b r o e ek knutselen . . . Hij gunt
Pascal ziju heldere onderscheidingen . . . Hij schenkt C ar l y l e
zjn hartstocht . . . Hij laat N oval is zijn geloof . . . Hij gunt Plato
zijn ideeen . . . (bl . 79)" en voor den ademloos toekijkenden lezer
wordt M a e t e r ii n c k een reus die op een ideeenkermis zoo speelt
met de zwaarste gewichten der mystiek, dat de lezer or doezelig
van wordt .
Dat er zoodoende van eon kaim oordeel weinig komt is duidelijk. Bij Ibsen, die bier in 't Duitsch schrijft en dicht als een
oer-Germaan, nog bet meest, maar bij To l s to i al heel weinig .
Want zoomin als de opsomming van de negen zijner nog levende
kinderen : Nicolaas, Sergei, enz ., heipt ons daarvoor de vermelding :
,,T ol st oz blijft nu reeds moor dan 20 jaren lang pal staan voor ziju
overtuiging" (bi . 296) . Heel merkwaardig ; maar of die overtuiging
nu is de eenig-ware christelijke, in tegenstelling van de onware
der Grieksche, Roomsehe en Protestantsche kerken - zooals
Tolstoi wil - daarop missen we bet antwoord . En ik geloof ook
to weten waarom we dat missen, en deze bundel niet kan voldoen .
Omdat deze opstellen nog geheel en al bun oorspronkelijk karakter
hebben behouden : d . 1. bet zijn toespraken en goon studies . Zu
zun er op berekend om gehoord, niet om gelezen to worden . Vandaar ook 't ruim gebruik er in gemaakt van oratorisehe herhaling,
die voor den hoorder vaak even noodig en aangenaam, als voor den
lezer vermoeiend is . Een ,,lezing" bent zich gewoonlijk niet om
to lezen, gelijk omgekeerd menige studio, die men met zielevreugde las, vaak ongeschikt is om to worden ,,voorgedragen" .
.H
.F
G
.
Mevrouw E. Overduyn-Heyligers . Gewotenswroeging . Oorspronkelijke Indisohe Roman . Rotterdam . W . L .
Brusse .
Dat dit book een indisch book is bemerkt do lezer doordat hij telkens op onverstaanbare woorden stuit, waarvan hij vermoedt dat 't
inisschien wel inaleisch hoot . Tenminste alleen in hot tweede hoofdstuk stored ik to kijken voor de volgende onvertaalde woorden :
sambalcins, iocldeh, bedak, konde, kembang gqjangs, tjempakka's, kenanga's, sampiran, kawoongpietjis, brandals, koetang, goedang, katjang
goreng, tjempakka telor, goena goena, - en middon in 't hoofdstuk
op bi . 35 hield ik maar op aan to teekenen. 1k vertrouw ook wel
dat do schrijfster goon fouten zal gemaakt hebben -- maar of 't
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raadselen to plaatsen? Waarom ook doze woorden niet vertaald,
zooals zoovele zinneijes der inlanders? Of waarom maar niet hollandsche equivalenten or voor gezocht?
Dat dit book een oorspronkelijk book is, dat ken met 't oog op do
teal niet grif toegestemd worden . Integendeel. Lang afgesleten
olich's moeten nog al eons dienst doen. Do mailboot b .v, beet
nog trouw ,,dat bronze vaartuig" (bi. 13) . Oorspronkelijk noch mooi
is eon zinnetje als : ,,'t was zes uur goworden, hot oogonblik, dat
do zon voor eon half etmaal over do andere zijdo des ear lbols hear
verkwikkenden lichtgloed uitgiet" (bl. 34). Dit is alleon om to
proesten . Evenzoo 't volgende : ,,De muziek speelde do ouverture
van Ephigenie zoo meesterlijk, dat men inderdaad Gltt c ks (!) composition do renomme van lzernelsche muziek niot zou kunnen onto
houden" (bi . 85) . Dit is nu van die gesuikerde nonsens, welke
sommigo mensohen inderdaacl met smack verorberen, zonder dat
hen do winderighoid or van hindort, terwiji toch niet hot mm of
moor meesterlijke spol, maar do muzikalo waardo can U 1 u c k's work
hot passend adjectief moot geven . Zoo hinderde mij telkons do
cliche dat do vroos or voor sours hot genot van mooio passages
bedierf. B .v . toen ik do goede natuurbeschrijving las : , .hij stak
do lamp op, nain eon book voor zich en begun to rooken, . . Doodstil lag hot landschap voor horn ; doorschijnende, ijie waxen stegen
op uit do aarde en stuwden voort in de diepe duisternis, geruischloos on geheimzinnig, slechts begeleid door do geluiden van den tropischen nacht" (bi .91) toon kroeg ik werkelijk do angst : ,,als nu maar niet
do natuur hear rechten op hem duet golden" en ik uit do mooie,
opgewekte stemming daardoor wear verplaatst word in do slaperige
wergild der elichetaal - on werkolijk, do volgende bladzijde dear
was do natuur met hear rochton! Heel jammer, want do indischo
natuurbeschrijvingen zijn toch vaak zeer mooi in dit book . Ook
is, me dunkt, do toekening van do indische maatschappij en van
den inlander zeer goad .
Das is hot den toch nog wel eon indische roman? Nu, 't gaat
or romantisch genoeg toe . Eon resident krijgt zijn eigen dochter,
uit eon vroeger wild huwelijk, aan huffs - als gouvernante! Mevrouw
van Wij ck, eon lief vrouwtje, wordt door een tooversmeerseltje
,,minjak pellet" verliefd gemaakt op hem van wien ze eigenlijk niet
houdt. . . Dan, changers ent de decor, en we zijn ineens in Zwitserland,
wear boven op do barges na do behoorlijke flauwval-scenes en eau-decologneflesschon do in hear ear herstelde dochter van den resident
flu
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heel aandoenlijk om to lezen . Ze trouwen en gaan wonen op
Dennenoord dat in onvervalschte advertentie-stiji ons aldus wordt
geteekend : ,,Kosten noch moeite had v a n W e s s e m gespaard om
hot geheel eon statig, maar tegelijk vriendelijk aanzien to geven . . .
Bij de stoffeering was reins eenvoud aan overvioedige weelde gepaard" (bi. 300) .
En tegenover doze idylls, de tragedie van de minjak pellet
- met walk bijgeloof ik van harts lack, zoker omdat ik nog nooit
in Indi was en dus volgens de schrijfster hierover niet mag .nee
praten - die 't huwelijk- en ievensgeluk van Mevr. v a n W ijck
verwoest, maar ook heel aandoenlijk om to lezen .
G. F. H.
K . G . Br o nd s ted . Niels Glambk . Vert . v. Mevr .
B . do G r a a f f- v. C ap ell e . Baarn, Hoilandia Drukkerij,
1904.
Dit book is wear eon van die verrassingen, waaraan do literataur van hot Noorden tegenwoordig zoo rijk is en die, als songs
eon vlucht moeuwen op eon mistig hollandsch grachtje, eon atmosfeer van vrijheid en frischheid meebrengen . Wie is die Br o n d
s t ed en hoe is zijn boek in 't Deensch? Geoorloofde vragen, als
men zijn boekenrekeningen - want die Noordsche boeken zrn
duur! - en zijn boekenkasten tot in 't oneindige ken verlengen,
maar waarop ik op 't oogenblik Been antwoord hob . Toch waag
ik to beweren dat hot oorspronkelijke minder rijk in drukfouten
is den do vertaling, die zich antlers vlot laat lezen .
Dus alleen eon woord over den frisschen inhoud . Want
vroolijk is doze niet voor alles, allerminst van die vroolijkheid wier
naam eigenlijk oppervlakkigheid is . Men ken N ie is noemen den
zoon van Tb s en's ,,Nora" - hier (bl . 13) ,,Poppenkamer" (Et
Dukkekjem) genoemd van Jo n a s lb s e n, zooals do anibachtsvrouwe
van Schreckenhorn e n ' s naam radbraakt, gelijk ze met hear
achterklap ieders naam verknoeit . En stel nu dat die Nora eon
aristocratische van ouden liuize is, die al maar door wegloopt, en
eindelijk, als ze door iedereen is weggoworpen, ais eon wrak terugkomt om flu ook nog do toekomst van hear zoon to gaan bederven
- zal N i e is hear den als mooder moeten erkennen? Do lezer
moot hot autwoord zeif maar vindon in dit frissohe book . Alleen
dit nog : zeldzaam good ken B r o n d st e d do realiteit weergevon,
zoowel den echten aristocraat als den socialist, zoowel don krankzinnige als don handeisreizigor, maar zijn realistische schiideringen
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Als compositie ook is N i e 1 s G 1 a m b a k een meesterstuk .
G. P. R.
K Re e pm a k e r .
Stock. 1904 .

L'Ecole des Rois . - Paris .

P . V.

Dc schrijver zegt in zijn voorwoord : ,,C'esi surtout aux princes
que s'adresse ce livre" en hij vervolgt, van de vorsten sprekend :
,,il est cestain que, si ce livre parvient les &nouvoir et qu'ils daignent suivre mes conseils, mae prosporite plus grande fleurivra daps
lour pays . . . . Ce que je viens d'ecrire dens ce volume n'a encore
jamais ate dit et le lecteur princier sera pent-titre ebloui par
la lumiere inconnue emanant de cc livre"
Wat valt er den wel to leeren in daze fransch-hollandsche
vorstenschool? Dat een koiiing en een koningin levee moeten in
zelfopoffering voor hue yolk, dat zij zoo goad, zoo rechtschapen,
zoo edel, zoo rein, zoo verheven moeten zijn als hue maar to wezen
mogelijk is, omdat zij - hoogstgeplaatsten - door al hue onderdanen worden gezien en omdat hue voorbeeld tot navolging wekt ;
dat een land niet gelukkig ken zijn onder eon koning, die een
slecht mensch is, noch ongelukkig onder de leiding van eau eerbiedwaardig vorst ; dat dus een koning altijd en overal zichzelf, zijn
lust en liefde, zijn begeerte en streven heeft dienstbaar to waken
aau hat hail van zijn land, dat hij moot willen ziju de dienaar van
zijn onderdanen, moot willen levee voor hue geluk . ,,La royaut
ost un sacerdoco"
Dat is do strekking van dit book . Is die les zoo nieuw, als
do schr. ons wil doers geloovon? Straalt er uit dit book eon niouw
licht?
Maar - dat punt daargelaten - hoe heeft do schr. ons van
zijn deukbeelden trachten to doordringen? Zoo heeft hij het aangelegd : er ziju twee (gefingeerde) naburige, Europeesche rijken,
hot eon bestuurd door eon slechtaard, hat ander door den braven
koning A m a u r y . Ret land van den slochtaard is (de proof op de
sow !) ecu land, walks burgers, zich spiegelend aan hues keizers
yoorbeeld, ontaarden. Ret koninkrijk van den brave . . . her durit
do schr. zijn eigen leer niot aan . Want in dit onder zoo verhoven
biding staand gebied komt ecu oproor voor ; socialisten waters
werklieden op to ruien ; er komt een werkstakirig, die vole slachtoffers eischt ; in do kolonieu wordt honger gebeden ; des braven
konings voorstel om eon hoogen drankaccijns to heffen (zijn burgers
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to komen, worcit met overgroote meerderheid in de beide Kamers
verworpen . Zoo is hot dus niet alles „pail en vree" onder de
biding van A m a u r y den brave .
Maar op den keper bezien is deze brave toch ook een heel
zwak worst . Eerst aarzelt hij of hij web den troop zal bestijgen .
Maar . . . . een ietwat geheimzinnig persoon, de dertigjarige wijze
0 r n a r o boost hem de les . En bij able hachelijke gelegenheden,
wanneer men wenschen zou dat de brave koning zijn plieht zou
kennen, roept hij om 00 r n a r o . Die komt dap tot hem en zijn
gernalin een toespraak houden ; zij drukken hem met warmte do
hand en doers precies wat hij wil . Hoe zou toch - zoo vragen
wij ons of - deze brave man geregeerd hebben, wanneer hij dien
o o r n a r o niet gehad had! En wet een baantje was hot, Minister
to zijn van dozen braven worst ! De raadslieden der Kroon molten
praten abs Brugman, en woord van 00 r n a r o weegt bij den koning
meer dap able vertoogen zijner verantwoordelijke Ministers . Straks
wordt hot rijk gewikkeld in een oorbog met den slechten keizer,
die natuurlijk smadelijk verslagen wordt. Maar do brave worst
wil niet eon flinke oorbogsschatting heffen nosh ook verder de
vruchten der overwinning plukken . Good zoo - juicht 00 r n a r o
toe - woes edelmoedig . Do Ministers bezweren Am a u r y verstandig to zijn . . . . ; 00 r n a r o triomfeert ; do Ministers treden en
bloc af ; en dag is 00 r n a r o Minister ; dap treedt een niouw
kabinet op . Maar do koning . . . . treedt af. Hij voelt zich niet
meer gedragen door de sympathie van zijn yolk, dat hem niet moor
begrijpt
En dus? En dus kornt hot niet uit wet do schr. ons bewijzen
zou : dat hot gonoeg is, wanneor maar eon koning rechtschapen is,
om stroomen van gerechtigheid to doers golven door heel ziju rijk,
zoodat able burgers gewonnen worden door en voor do ideeele opvattingen van hun worst . Neon, doze edele, maar o hoe onpractische
souverein wijkt voor do publieke opinie, die hij niet tot beter inzicht heeft kunnen bekeeren .
,,Oe bivre fut compos daps le but unique d'etre utile aux
rois, et par eux l'humanite entiere" . Wij gelooven hot gaarne,
als do schr . hot ons zoo plechtstatiglijk verzekert . Maar wij kunnen
toch onmogelijk dozen braven koning A m a u r y, die al maar door
near de inbiazingen van Co r n a r o luistert en niet veol moor doet
den hot good meenen, wij kunnen hem onmogelijk abs een model
ter navolging bewonderen . Daarvoor is hij to weinig mans .
H. S.
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MERWEDE .

Ien sombere November morgen . Als een grauwe wade
hing de mist over 't geboomte, spreidde ze zich over de
glooiende akkers . Ret schemerde nog. De kille damp
had de afgevallen bladeren doorweekt, ze vastgekleefd aan
den grond, ze lagen op den weg als een glibberige massa ;
onder de boomer hadden ze zich opgehoopt en rook men
den vunzen lucht van 't half veroane . Beneden in het dorp
dreunden acht doffe slagen, en puffend, zijn stoom omlaag
gooiend kwam de stoomtram aan uit de stad . Er stonden
er al to wachten, vrouwen in boersche kleeding en dienstmeisjes in vale paletotjes en met verkleurde hoedjes op .
't was Maandag, ze moesten naar de markt .
Langs den hollen weg, die steil afdaalt van het bovendorp naar beneden kwamen er nog meer. Met groote passen,
de breede voeten negrzettend, sjokten ze naar beneden,
vrouw J a n s e n met den langen pelerine-mantel om en het
fijn geplooide cornetje nauwsluitend om het gerimpelde
gelaat en vrouw S c h u t, een frissche boerin van even in
de dertig ; aan den arm droeg ze haar breede korf waarover
een heldere rood en wit geblokte doek was gespreid ; helder
was ook haar witte muts, die strak gesteven langs het
hoofd in wijde golving zich kranste om de ooren en neerhing in plooien boven den mantelkraag . Ook zij droeg nog
0 . E. IV 7
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de oude dracht van het land, en al ging ze niet meer
zooals haar moeder met den bonten omslagdoek over het
paarsch katoenen jak naar de markt, toch had haar mantel
nog de voorouderlijke snit en bengelde het antiek gouden
kruis nog aan haar grootmoeders kettiing om haar hals .
Achter de beide vrouwen duwde een oude man zijn kruiwagen voort, met moeite den last tegenhoudend op den
hellenden weg. Naast hem stapte, in korte pasjes klepperend met haar klompjes, een tenger kind van even zes . Nog
vo6r de kromming van den steilen weg hoorden ze al de
schel waarmAe de tramconducteur aankondigde dat hij ging
vertrekken, 't was h0,' 6g tijd ; de vrouwen stapten wat aan
en op een drafje klotsten flu de klompjes naast den krui-,
wagen . Toen ze bij de kerk waren, proestte de stoom uit
de locomotief, op 't punt van zich in beweging to zetten,
schel klonk het fluitj*e van den conducteur juist toen hij
de vrouwen in het oog kreeg, hij wenkte ze . . . ze haastten
zich. Vlug hielp hij den ouden man bij 't af- en opladen
van ziju vracht, terwijl de vrouwen in den wager stegen .
Op dat oogenblik kwam onbezorgd met rhythmischen
tred en lachend gelaat een jong meisje den weg af, en juist
nog bij tijds wipte ze achter vrouw S c h u t aan op de
trede .
,'t Heeft wAer een haartje gescheeld," zei de con ducteur., nadat hij haar vroolijk goeden morgen had beantwoord .
Zonder mijn rij je toch niet we-" plaagde ze,
en het matrozenhoedje rechtduwend op haar golvende Karen,
stelde ze zich tevreden met het enge plaatsje dat men haar
inruimde, vlak bij de deur. 't vas er vol ; in 't midden
van de bank, zich dringend tusschen de anderen, plofte
vrouw J a n s e n veer, hijgend nog van 't inspain nend haasten .

,,Goeie morgen vrouw Jansen!" klonk 't uit veler mond,
,,goeie morgen samen," gaf ze terug en toen : ,dag M i n a",
tot een boerenmeid die tegenover haar zat . Van onder 't
matrozenhoedje keken twee heldere kijkers onbeschroomd
de rij van vrouwen en mannen langs, totdat ze, heel in 't
verste hoekje, een bekend gezicht ontdekten, en er een
Icnikje werd gewisseld tusschen L e n a, het dienstmeisje van
villa Emma, en den onderwijzer, haar buurman op den

berg. Ze was nog niet lang in betrekking, een stadsche,
,oubelkend nog op het dorp .
Vrouw S c h u t toefde nog even op 't balkon, ze bleef
toezien dat men haar zakken behoorlijk oplaadde, ze neArvlijde zonder de appels to kneuzen . Daarna kuikte ze den
-ouden man vriendelijk toe, en stopte ze het kind twee mooie
appels in de hand . Toen ze binnen kwam schenen alle
plaatsen bezet, maar met een gemoedelijk ,toe maar" schikte
men wat in, de breede schoten voegden zich, de ellebogen
sloten zich nauwer aan het lijf, en er kwam plaats ook voor
haar.
veer luidde de schel af, en snel glijdend over de
kiamme rails haastte de tram zich om den verloren tijd in
-te halen. Naar buiten kijkend had L e n a den man met
,den kruiwagen opgemerkt ; hij moest wachten totdat de
tram weg was omm over de rails den berg we6r op to kruien .
."Wa 'n stakkert", zei ze tot vrouw S c h u t, die ook
.naar hem omzag.
.,.,Zeg dat wel", antwoordde ze, je mot er meelij Knee
- hebb-en., zo'n ouwe tobbert".
.Js dat kind van hem P"
,,Da's 'n kiend van zien dochter" .
,,'t Ziet er uut of 't nie genog kriegt", zei nu de boerenmeid, die door vrouw J a n s e n M i n a was genoemd .
55% Is altied zoo gellig" zei vrouw S c h u t, ,giester he
'k ze bie ons aon de taofel gehad, ze lustte haos niks ; da-u
ono je mien T r u u s k e zien, die kan d'r anders wat van,
M e r i e t j e het aon 'n pikske genogt" .
,,Ze belieft zeker 'n kuukske of 'n beschuutje", spotte
-M in a, "'t is 'n jufferke, veuls te fen veur gestampte pot" .
,,Meugelik 'n aortje nao vaortje", meende vrouw Jansen .
..,Heurt de ouwe man nog wel is wat van M e r i e T'
Vrouw S c h u t haalde de schouders op . ,Nou in lang
-nie,, ze is nie meer in de stad, ze is nao den Haag" .
den Haag ?" herhaalde Mina op schamperen
-coon, ,daor mot ze net w6ze, daor heurt ze tuus" .
,,Mit Mei is ze d'r nao toe gegaon", vervolgde vrouw
S c h u t . 5,ze kan daor sneer loon verdiene ; nou, ze mot Loch
arbeije veur twee" .
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.,,Zeg maor gerus veur drie", merkte vrouw J a n s e n aan,
,,Van 't zomer is ze euver gew6s", hernam vrouw S c h u t
veer, ,,toe het ze veur M e r i e t j e da mooie bonte kleedje
met gebrach en hempjes mit kantjes en bruukskes mit
streukskes, ik krieg ze bie mien in de was ; fien spul allemaol, maor niks weerd veur zo'n kiend . 't Was snit
Augustus toe ze d'r huur had gebeurd, toe h6t ze d'r vaoder
ook geld gegeve, maor nao then tied niks meer" .
,,'t Is toch allerheilige gew4s", zei vrouw J a n s e n .
,,Och mins" spotte M i n a, ,geleuf maor nie da' z&
dient in 'n deftig hues waor ze d'r loon kriegt op z'n tied,
ze zal wel aou 't scharrele zien op 'n andere merrier . Toe
ze 't laos pier is gew6s had ze - n kleeding as 'n kaole
medam, de haore gekruld en 'n fien huudje d'r boven op
geprikt, ze hiel d'r rokke bie mekaor en ze tippelde as 'n'
kat euver de geat veur 't huus van d'r vaoder . Den anderen
dag, toe kwam M e r i e t j e bie ons tuns en witte wat ze
zee : he j e mien moeder gezien ; zee ze . Ons J a o n j e vroeg
of die daome d'r moeder was . Jao, zee ze, mien moeder is.
'n daome !" - Mina schaterde het uit .
,,Erm schaop", zei vrouw S c h u t, ,'t wit nie Uter" .
,,De grutzigheid zit er nou al in", ging M i n a voort,,
,,afijn, ze is toch van deffige femielje, d'r vaoder is 'n heer .
Ze zegge dat ie riek is en da M e r i e veul geld gestuurd
het gekregen toe ze in de kraom lag . Geld stuure dee die
wel, maor van trouwe was tie nie tuus . Mins, wa was d'r
vaoder kwaod, hie wou de deern eers nie tuus hebbe ;- d'r
moeder die schreide maor" .
,,D'r moeder is d'r aon gesturve", zei vrouw Schut,
,,weggeteerd is ze in 'n jaor tieds . . . . ocb- mins a' je maor
46n kiend heb en ze duut dan z4d" .
.,"Ze bin d'r eiges schuld aon," beweerde Mina, ,ze
hebben d'r 'n hooveerdig ding van gemaok ; d'r vaoder lief
al mit 'r to pronke toe 't nog 'n onneuzel kiend was ."
De conducteur kwam om zijn geld . ,Zijn die zakken
van u ?" vroeg hij, terwijl hij voor vrouw S c h u t een
gulden wisselde .
,,Mo je daor ook al cente veer hebbe ?"

,, .,Natuurlijk, 'n dubbeltje voor de twee, daar kun je
niks tegen hebben ."
53't Is verdreid of 't mien op de rug gruuit," protesteerde
ze, ,vief cente ku je kriege ."
De conducteur lachte haar uit, hij hield zijn dubbeltje
af. De anderen lachten met . _,,Zo'n pin," schold er een,
,,twee vette v6rkes het ze in 't schot ligge en dan nog
pingele ."
Vrouw S c h u t lachte nu ook, ze dacht aan haar varkens .
,,Alurge slachte we den vetste," zie ze, ,'k mot krule
uut de stall metbrenge veur de balkebrij"
en voort
praatten ze onder het rijden naar de stad .
55,Mag ik mee'loopen zoo ver ?" 't Matrozen hoedje keerde
zich op zij .
L e n a knikte van ja. Hij was de jonge man uit den
tram bij wiens ouders ze nu en dan een avondje mocht
komen, P e t e r noemde ze hem ; 't was 'n stille jongen, nu
op weg naar zijn school . Ze moesten denzelfden karat uit.
,-,'n Voile tram," begon hij, ,ik kon me niet verroeren ."
.,,Dat zit warm," zei L e n a, huiverend nu in haar dunne
manteltje . jk had je ook zoo gauw niet gezien ; wat hadden
ze , weer veel to vertellen, die boerinnen . Vroeger kon ilze haast niet verstaan as ze zoo bezig waren ."
..En nou ?"
,,Nou wel, of dacht je- dat ik die steek niet had gevoeld over mijn haar en mijn hoed ?"
, .,Die was niet op jon, jij bent 'n stadsche, maar het
meisje waar ze 't over hadden is er een van bij ons, en
d6dr kunnen ze 't niet van velen as ze zich kleedt zoo as jij ."
511,Cen je haar ?"

T.

' Niet veel bizonders, he ?"
Even zweeg hij . ,Ze kon 't misschien niet helpen," zei
hij zacht .
,,Nou zeg !"
„'n Mooi meisje was ze met 'n fijn gezichtje, net haar
vader ."

.,,Die stakkert met z'n kruiwagen T'
ja ; die man is lang onder dienst geweest en pas laat,
getrouwd ; hoe hij aan zijn vrouw is gekomen weet ik niet,
maar ze hebben altijd gewoond in haar ouders huffs boven
op den berg, viak bij S c h u t, daar woont hij n 6g, ze hadden
maar dat 44ne kind ."
,,IWaaromm hielden ze dat niet bij zich
,,Och, dat is zoo van zelf gegaan . Eerst is ze gaau
helpen zomers in een pension, waar de menschen verlegen
zaten ; daar heeft ze van alles geleerd en toen vond ze het
thuis niet goed meer ; ze wou geld verdienen, ze verlangde ,
naar dingen die ze thuis niet krijgen kon, ze won naar
de stad ."
„En toen is 't mis gegaan?"
11
113-a .
,,Met een heer ?"
I'Dat weet ik niet . Ze is twee jaar thuis geweest ; in
't eerste jaar is haar moeder gestorven . Ze zou wel bij
haar vader zijn gebleven, om het kind, maar ze, wou graag
geld verdienen, en de ouwe man kon haar niets geven .
Eerst heeft ze 't geprobeerd pier in de stad, van den eeneu
dienst in den andere, ze was d'r goeie naam kwijt en kon
niet goed terecht komen ; clat heeft ze twee jaar volgehouden. Zondags kwam ze to voet naar buiten om het
geld to sparen van den tram, alles voor het kind . Maar dat
ze as'n gemeene meid naar den Haag is gegaan is een leugen .
Ilk weet bij wie ze is . Ze hebben haar hoog loon gepresenteerd bij deftige lui, dat weet ik zeker ."
"Waarom heb je dat niet gezegd, toen die meid met
dat brutale gezicht zoo leelijk van haar dee?"
IIZe zou me hebben uitgelachen ."
,,Dan had je haar den mond dicht kunnen maken as
je 't zeker weet ."
I'Dat wou ik niet, ik heb laatst al woorden met haar
gehad, het is of ze 't er om doet, altijd als ze mij in den
tram ziet, schimpt ze op dat meisje . Ik heb haar laten
praten, maar nou heb ik toch 't land aan mezelf, en ik wil
niet dat ..-I
iii kwaad van haar zult denken ."
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,,Had ik 't geweten, dan had ik haar wel aangedurfd ."
,,,Dat zou niet helper, ze doet 't omm mij to plagen ."
,jou?" vroeg Lena, die iets vermoedde .
,,'k Heb vroeger met dat meisje geloopen," zei hij .
Er was iets in zijn stem dat Lena weerhield omm verder
to, vragen ; stil Rep ze met hem mee tot dat hun wegen
scheidden . Hij sloeg links af, en L e n a verdween in het
drukke marktgewoel.
Langzaam, moeilijk kruide de oude man naar boven .
Marietje had haar appels in den zak gestoken en borg nu
haar handjes weg onder den omgeknoopten doek . Dof
staarde ze voor zich uit, rood kleurde het kleine neusje
tusschen de bleeke wan gen, paarsch blauw waren haar
lippen . . . . arm Marietje, ze had 't zoo koud. Anders
als ze op den kruiwagen zat had ze altijd pret ; dan kon
ze grootvader zoo jolig toe knikken, telkens als hij haar
aankeek ; nu zat ze gedoken in elkaftr, stil huiverend . Ze
wist zelve niet wat haar zoo ellendig maakte . . . . honger
had ze niet, al stond thuis haar boterhamm nog onaangeroerd ; als grootvader 't een s wise . . . ongemerkt had z'm in
de kast gelegd. Rij zou boos ziju ; gisteren avond had hij
haar bekn ord toen ze geen brood wou eten, toes dacht hij
dat ze bij vrouw S c h ut, to veel had gehad . . . . maar vrouw
S c h u t had 66k al ge-romd . . . . wat kon ze er aan doen
als ze geen hunger had . . . . maar drinken lustte ze wel .
Ze verlangde naar huis, 't kruien vond ze niet prettig,
't deed haar zMr telkens als het wiel schokte over een
steen, maar loopen wou ze 66k niet, ze was mo6, ze had
nergens lust in . . . .
Boven gekomen stak H a n n e s dwars den straatweg
over en reed de laan in . Nu hij Loch. den wagen van
baas S c h u t had, kon hij nog wel wat hout gaan sprokkelen in 't bosch ; M a r i e t j e deed dat altijd graag en 't had
gestormd, er zouden groote takken to rapes zijn vandaag .
Onder de boomen zette hij den wager veer : ,Nou zuuk
miaor", zei hij, terwijl hij M a r i e t j e op deu grond zette .
Hij veegde zich het zweet van het voorhoofd, de dunne
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grijze haren kleefden hem aan de slapen, en eerst nadat hij
op ademm was gekomen ging hij aan 't werk . M a r i e t j e
had de handjes van order haar doek gehaald, en ging voor
hem uit ; ,TJm de dikste!" riep hij haar toe .
De grond was week, aan de boschbessenstruikjes hingen
droppels, en zwart waren de boomstammen - voile dag
was het, maar de zon kon niet door den nevel heen schij -nen,
als een bleek wit schijfje stond ze aan den hemel ; 't was
doodstil, geen vogel liet zich hooren .
IMO a r i e t j e bukte zich telkens om afgevallen hout to
rapen, ze droeg het in haar arm naar den kruiwagen :
grootvader sleepte met een zwaren tak over den grond,
trotsch op zijn vondst . Met groote oogen keek ze er naar,
de handjes wAer order den doek.
,D'r liggen d'r nog
meer zulke", zei hij, ,help grootvader maar!" M a r i e t j e
slofte achter hem aan, ze bleef kijken maar hield de handjes
stiff gedrukt tegen 't lijf .
,,Doe je nie meV" vroeg hij .
, .,'k Wou nao huus" zei ze zacht .
,,Straks poor, as grootvader klaar is, anders komme zee
van K r i e k e oar ze op to rape" . TJverig werkte hij
door, 't was een buitenkans dat er zooveel gevallen was
en 't zou gaan vriezen, de mist trok omhoog.
,,Grootvader zal je naar huffs rije," beloofde hij om .
haar zoet to houden, ,maar eerst nog wat meenemen ."
.,,We hebben tuus nog zooveul pout, grootvader,"
ja kind, maar dee winter is lang ."
Kleumend stond M a r i e t j e to wachten, hij haastte zich,
M a r i e t j e verlangde naar huis .
Met een flinke vracht reed hij weg ; stevig saamgebonden
lag een bos zware takken op den wagen, er was nauwelijks
plaats over voor het kind . Toen ze stil hielden voor de
breede schuurdeur van baas S c h u t, klonk nog het ge'klepper der dorschvlegels op het stroo, 't was half elf - ze
gingen rusten .
,je bint bedankt" riep S c h u t H a n n e s toe, ,ik kon
ommeugelik meA noa de tram vanmurge ; komt d'r effe in,
de koffie is kloar, je zult wel 'n bilkske luste ."

9
, .,'n Oogeublikje," stemde H a n n e s toe .

M a r i e t j e bleef op den deel met Truusl-e .Truusl- e
had een dikke boterham in haar hand en wilde M a r i e t j e
,'k Lus nie" zei het kind . Toen stonden
wat me6 geven .
ze samen to kijken naar de varkens .
,,Kiek den Vechtert wAer is," zei Truuske, ,diee
zuukt altijd 't beste d'r uut, Krulstert kriegt haos nibs ."
Marie t j e knikte ; ze kende ze uit elkaAr, die schijnbaar volmaakt gelijke dieren, ze had ze den heelers zonier
gezien . vat had ze een schil- gehad in de jolige big getjes
toen ze pas waren gel-omen, en n6o- had ze er hart voor .
T r u u s k e vertelde haar dat de Vechtert morgen geslacht
zou worden, met een zeker welbehagen zei ze dat, ze had

zich honderdmaal ge8rgerd aan dat gulzige dier .

31 a r i e t j e Meek er den Vechtert op aan : ,Wie slacht
'm 2" vroeg ze . Toen vertelde Tr u u s k e haar hoe 't ge-aar
n
was den vorigen keer en hoe ze de vingers in de ooren had
gestolien, omdat ze het schreeuwen niet hooren wilde . ,0
't schreeuwt zoo aokelik," zei ze met een griezel .
,"Zeg then groots ten maor g'n dag", zei baas S c h u t
toen H a n n e s 31 a r i e t j e bij de hand nam, ,murg, e geet
ie d'r aon" .
Al a r i e t j e keek den Boer aan met haar eerlijke kinderoogen : ,Lillel-ert", zei ze .
Baas S c h u t begreep
niet wien ze bedoelde . Hij Z3groette
6
Hannes en ging weer aan 't werk .
In het lage daglooners huisje, tegenover de breede
boerenwoning van S c h u t woonden ze, M a r i e t j e en haar
grootvader ; twee vertrekken en een kleine deel, dat was
alles . out het huts een groentetuintje, kaal onoogljj'k- nu ;
wat half bevroren andij vie stored er in, een vak kool en in een
hoek wat blauw groene prijbladeren, slap nee'rhan-end . Het

huisj'e zag er proper nit, heldere gordijnen voor de kleine
vensters en donker groene verf op de deur en de luiken :
zelfs zag men voor een der ramen een bout gelileurde porceleinen bloempot op een tafel met rood lakensch tafelkleed ;
daar was de kamer, in de keuken woonden ze . In de kamer
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een vuur gestookt op den steenen haard onder de schouw .
in a n n e s haastte zich om wat droog pout to halen wierp
er sparappels op en stak die aan : knetterend vlamde het
op, glinsterende vonken vlogen met den rook oinhoog.
MM arietje schoof haar bankje er heen. Lusteloos ondersteuncle ze het hoofd met de koude handjes, ze zag hoe
grootvader nieuw pout haalde van den deel, en hoe hij de
pot met groente ophing boven het vuur . Daarna kwam hij
bij haar zitten aardappels schillen . Van onder het deksel
dampte de wasem en verspreidde zich in het kleine vertreh
de scherpe geur der kokende kool . Over den verweerden
spiegel trok een vochtig waas, fijne Jroppels gleden hangs
de donkerbruin geschilderde deuren van de bedste6 . Maar
Al a r i e t j e bleef koud . Kiappertandend strekte ze de handjes naar het vuur, ze keek naar de flikkerende vlammetjes
die dansten tusschen de takken ; ze verwarmclen haar niet .
Grootvader verwonderclp zich dat ze niet als gewoonlijk in
kleine bedrijvigheid ronddribbelde, den vloer vege-ucl of de
koffiekan uitschuddend in den gootsteen . ,,Scheelt er wat
aan?" vroeg hij . ,'k Bin zoo koud !" klaagde ze . Hij nam haar
op zijn schoot vatte haar handjes in de zijue, boog het
grijze hoofd voorover om haar to streelen Ian-gs de bleeke
Wang en : het rood wollen m-utsie, had ze nog niet afg
gezelb
en den doek wilde ze niett losmaken . Op haar schoot lager
de appels, twee groote bellefleurs met glanzend roode koonen .
Stil leunde ze tegen hem aan .
,Word je nou warmer ?"
vroeg hij . Ze schudde het hoofd : .,'k Bin koud van binne"
klaagde ze weer, hij voelde 't teAre lijfje rillend schokken
nu en dan kreunde ze, de oogjes sluitend .
H a n n e s was bezorgd . . . . als ze eens ziek werd . . . .
Plotseling beving hem een groote angst .
Toen het eten gaar was schoof hij 1\1 a r i e t j e bij de
tafel - hij schepte er wat van op haar klein e bordje maar
ze roerde 't niet aan . „Mot je niks ete?" vroeg hij . ,,Appels
wel," zei ]let kind en gretig at ze de beide appels op .
Toen vroeg ze om drinken .
Te,rwijl de oude man alies we-ruinide bleef ze weAr stil
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net als straks op zijn knie mocht zitten .
Met zachte hand knoopte hij de koorden van het mutsje .,
los - ze liet 't hem afnemen, haar hoofdje gloeide . Snel
ging het borstje op en veer en heet joeg de adem . over haar
droge lipjes . . . . Ze is ziek . . . . zijn hart kromp in 44n .
,,Grootvader" zei ze, plotseling hem aanziende, ,weet
je wat ik wou ? . . . . Ik wou van nacht stil het luik openschuiven van het verkenshok, dan kon de Vechtert d'r uut
loope, heel ver weg, waor baos S c h u t 'm nie kon kriege" ..
,Dan zou de vrouw je nooit
H a n n e s glimlachte .
meer appels geven," zei hij . „evil vrouw S c h u t 'm ook
dood make?" vroeg ze . ,,Dat mot, daar zijn ze voor, de
varkens ." Maar M a r i e t j e was daarmee niet tevreden,
't bleef woelen in haar hoofdje . Zwaar rustte ze tegen
grootvader aan, hij hoorde haar kreunen . ,Drinken" fluisterde ze .
Voorzichtig droeg hij haar in zijn arm om water to
halen, met lange teugen dronk ze .
Traag kropen de uren . Buiten was alles grauw en
doodsch ; 't was gaan vriezen . Over de wijde vlakte lag
tAere ijzel gespreid als een duu, doorschijnend kleed, enn
dicht donker pakte zich het dennenbosch tegen den doffen
hemel . Ret was als hing daarboven nog de mist, verstijf(I
tot een Boor gewelf, kleurloos en koud ; de zon had 't moeten
opgeven, zij was er niet doorgekomen, en toen ze onder
ging in het westen blies de vorst met ijskouden adem
pluimen en sterren op de vensterruiten van het kleine huis .
N- a r i e t j e sprak niet veel, soms dacht H a n n e s dat
ze sliep .

Nog gloeide het houtvuur, dat hij had op-ebouwd op

de plaat maar een voor een zakten de uitgebrande takken
d66r ; 't werd koud, H a n n e s moest stoken. Toen hij
opstond zag hij in 't half donker Marie tjes oogen schitteren, ze keken hem aan vreemd, onbestemd. . . Even legde
hij haar ne6r in de bedstee . . . ze wilde niet, ze schreide .
Hij bouwde een nieuw vuurtje op en zette zich weAr
nee'r bij den haard met het kind op zijn schoot . bog op

12 -vlamde nu het pout, rusteloos licht spreidend in het donkere vertrek. Aan de ketting hung de zwart geblakerde
ketel, en zacht zingend begon het water to koken .
M a r i e t j e werd onrustig, haar handj es plukten aan
de franje van haar doek of zwierven zoekend over haar
rokje .
,Drinken'i vroeg ze, telkens wear . Een hooge blos
gloeide op haar wangen, ze wrong zich in angstig bewegen,
hijgend, als droomde ze een bangen droom . Eensklaps
richtte ze zich op : ,zie je d'r?" riep ze, ,daor! claor!" en
het hoofdje bergend aan zijn borst omklemcle ze H a n n e s
met beide handjes .
,Wie is -"t?" fluisterde hij haar toe .
.,,Moeder . . . kiek doar is ze, 'n mooie daome! nee, ik
wil nie meA!"
15 stil kind, stil . Je moeder is d'r niet ." Streelend
suste hij haar .
Losser werden de handjes, zwaar liet ze zich neArglijclen als sliep ze . Niet lang, daar was let wear . ,Kiek
clan, daor tromp ze . . . nee, ik wil nie meA . . . nee, nee !"
gilde ze, en met een ruk zich omhoogr3 beurend sloeg ze de
armen om grootvaders hals .
Zweetdroppels parelden op zijn voorhoofd, 't hart bouscle
hem tot in de keel . Hij had niets gezien, maar het kind
zag haar . . . in zijn nijpenden angst sloot hij de oogen .
Maar toen het kind wear ijIend opvloog t)zag zDook hij . .
Marie was het in haar mooie nieuwe kleeren van den Haag,
maar met de treuri-e oogen van het afseheid, zcoals- hij
haar gezien had den laatsten keer.
Langzaam doofde het vuur, tear blauw kleurde de maan
de bevroren ruiten . . . . 't Werd nacht . H a n n e s droeg
M a r i e t j e naar de diepe donkere bedste6, legde haar near ;
ze merkte 't niet . Rillend van kou strekte ook hij zich
uit, loom rustend op het ongeschudde veeren bed ; met zware
hand dwong de slaap zijn matte leden tot rust. Diep weggezonken in 't onbewuste sliep hij, als in een verdooving,
zonder droomen : naast hem lag het kind .
Met half geopeind mondje, krampachtig schokkend nu
en dan, droomde het. Bont gingen ze vaak door44n, de
dingen die ze zag, onvast, benauwend soms ; clan weer stond
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glanzend licht zao0, ze wat ze nog nooit had gezien. .. . ver ,
heel ver was ze van wat ze wist, zwevend in het onbekende,
in een wereld vol zon . . . .
H a n n e s ontwaakte . 't Was stikdonkere nacht, de
maan was onder gegaau . Terstond klaar wakker herinnerde
hij zich alles . Behoedzaam tastend strekte hij de hand uit,
naar het kind . Voelen wilde hij het teAre lijfje . . . voelen
of 't nog leefde . .,. het hoofdje gloeide . Ze sliep . Met wijcl
open oogen staarde hij in het zwarte, in het ondoordringbare : hij was niet meer bang to zulien zien wat bij den
haard straks duidelijk v66r hem had gestaan . De slaap
had hem sterker gemaakt, moediger ; hij zag- niets . Maar hij
dacht er over na ; er moest iets gebeurd zijn met M a r i e .
Hoe zou hij haar anders hebben kunnen zien ?. . lets heel
ergs . . . anders zou ze gekomen zijn, of geld hebben gestuurd . . .
hoe moest het gaan als er niets meer kwam ? . . . Een vreeselijk besef van hulpeloosheid kwam over hem, verdrong elke
andere gedachte . . . hij zou Been geld meer krijgen, ze zouden gebrek lijden, Mar ietje en hij . Want niemand wilde,
hem helpen . 't Was een zware gang voor hem geweest,
maar hij had 't gedaan verleden week, voor 't eerst washij gaan vragen bij den armmeester om brood . . . harde
woorden had die hem gegeven, maar geen brood. Hij had
hem verweten dat hij geleefd had van de schande van zijn
dochter : ,Zoolang dat onechte kind in je huis is, kunnen .wij je niet helpen" had hij gezegd en : ,,als je 't niet aan
de moeder wilt teruggeven dan moet jij d'r maar voor
werken, dat had ie gezegd . . . d'r voor werken! 0 graag,,
als hij maar k6n . . . waar moest hij 't werk van daan halen,
zoo'n ouden man wil niemand gebruiken . Alleen baas S c h u t,,
die liet hem wat verdienen nu en dan, er was nu nag werk,
maar in winterdag . . . ,arm lief kind, mot ik jou aan je
terug geven ? En wat mot grootvader beginnen
zonder jon?"
M a r i e t j e bewoog zich . . . werd ze wakker ? . . . Zou
hij opstaan, licht aansteken ? Ze sprak . - scherp luisterde
hij . .. . hij verstond haar niet .
51

14 Toen lag ze weAr stil . Zeker droomde ze. IRoerloos,
bang haar to storell bleef hij peinzen over de vraag waarvoor geen oplossing is, over den strijd van den machtelooze
-tegen den jammer van hett leven .
Toen het schemerde stond hij op ; hij wilde naar vrouw
S c h u t gaan, hij moest raad hebben en hulp . M a r i e t j e
werd even wakker, maar toen hij heenging lag ze weer stil .
Voor dag en dauw was vrouw S c h u t al in de weAr

.geweest .
De slachter zou om acht uur komen, en ze had nog van
,alles to doen . Helder brandde de lamp in de keuken, en
,op 't fornuis stood de glanzig geschuurde ketel al kleine
. Woll-jes to blazen nog v66rdat het schemerde door de ramen .
Baas S c h u t was ook bezig ; hij had een groot vuur
.aangestookt onder het afdak buiten, daarop moest de varkenspot vol water heet worden ; op den deel had hij emmers
,,en kuipen klaar gezet, den vloer bijgeveegd . Daarna moest
hij flog ontbijten, de vrouw zou de koffie wel gaar hebben .
Frisch en krachtig zag ze er uit, zooals ze daar stond
bij de tafel ; uit de even omges-lagen mo-uwen kwamen de
Torsche, roode armen to voorschijn, en met vaste hand schoof
ze het breede mes door het brood, dat ze te-en 't lijf drukte .

Een jongen van 'n jj aar of twaalf stond bij haar, aandachtig
volgend haar beweging, hunkerend uaar zijn boterbam .
T r u u s k e had al vast een droog stukje gekregen, ze sopte
't in haar melk .
Voetstappen op den deel deden haar even ophouden .
Ze luisterde . . . zou 't de slager al zij-u? 't Was Hannes ;
ongenoodigd kwam h--j de keuken in. Terwijl hij vertelde
van Mar i e t j e ging de vrouw haar gang, ze liep of en
aan, to onrustig omm stil to luisteren, maar toen H a n n e s
spray van wat ze hadden gezien, van de verschijning zijner
dochter bleef ze staan . ,Hei je d'r herkend?" vroeg ze,
H a n n e s knikte . ,'k Heb d'r meer van geheurd dat 'n
dooie ze tuus nog is g'n dag kumt ze-cre," zei ze, ,'t zou
wat zien, heur !" en de handen afvegend aan haar boezelaar
Iiep ze heen . Ze hoorde stemmen op den deel . Daar waren
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ze, de slachter en zijn knecht . ,H a n.n e s, 'k heb nou onmeugelijk tied -um, nao Merietje toe to gaon, maor ik
korn zoo gauw as ik kan, nog veer den middag. . . as 'n
kiend slaopt heb 't niks neudig, slaop is medecien veur
de kiender, maor w6 'k je raoje nag, loop efkes nao den
dokter ." Hannes maakte bezwaar . ,Hij* ra6t komme," beweerde ze, ,daor trekt ie veur van de gemeinte," en toen
hij no- draalde voegde ze er bjj : ,Gao maor genus, 't is
'n besten dokter, ons Tie neske het ie ook beter gemaok
en hij is goed veur den erme ."
Teen., zonder to wachten tot de koffie, die ze voor hem
had ingeschonken, bekoeld was, snelde H a n n e s de deur
uit en den hollen weg af .
De slachtersknecht had den houten bak, then hij op den
schouder droeg toen hij binnen kwain, op den grond gezet,
midden op den deel ; nu ontdeed hij zich van den breeden
gordel waaraan de lederen tasch hing met gereedschappen,
groote en kleine messen . ,Efkes 'n k8mke koffie binne?"
noodigde vrouw S c h u t .
.,,Dank j e, we hebben 'm al gehad," antwoordde de bass.
Toen schonk ze drie glazes in, met jenever en bracht die
op den deel . Behagelijk smakkend gaf de slachter haar het
leAge glas terug . ,Doet u nie mee P" vroeg hij . ,Nog niet",
autwoordde ze,
IK: lust 'm anders nooit, maor as ik zoo
lang boven die weee lucht staoi van 't werme bloed, dan
ono 'k d'r eentje hebbe" .
De twee mannen uit de stad bonden zich de breede
witte sloppen voor ; die waren al met bloed bevlekt, 44n
slacht hadden ze al klaar, Terwijl de knecht het vaatwerk
rangschikte, elk stuk plaatsend naarmate hij het noodig
zou hebben, was de baas met den boar naar de varkens
gegaa-u, ze keken over het schot . ,Den zwaarsten motte
we hebben, nie waar ? 't Is 'n baas van 'n varken, zouen
we 'm motto binde ?"
"Da's niet neudig", zei de boor, ,'t is 'n zinnig dier" .
,,'n Vechtert! " riep T r u u s k e, die met vader was Knee--
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,,Gerust", zei hij ,kwaod is tie niet" .
..Lusten jelni 't bloed ook ?" vroeg de slachter .
.,.,We zien d'r dol op", zei vrouw Schut .
,,D'r bin d'r die d'r fies van zijn", verklaarde hij, ,maar
we zullen 't opvangen" .
,,D'r steet al 'n schoone bak veur klaor" .
De knecht stoorde den Vechtert in zijn zorgeloozen
dommel . Niet zonder protest lief hij zich mee'voeren, neArdrukken op den grond . Toen zette de man zich schrijlings
op den breeden rug en den kop omhoog beurend, suet de
slachter hem het large mes in -de keel.
Vrouw S c h u t nam T r u u s k e meA naar binnen, het
kind hield de vingers in de ooren .
Stil in de bedsteA lag Mar ietje, zalig droomend in
koorts-verrukking . . . bij den eersten schreeuw van het dies
schrikte ze op, vaag zich herinnerend . . . char was hij . . .
,,,Niet doer !" schreide ze nog half bewust ; ze zag den man
met het groote mes . ,Niet doer !" riep ze heftiger, toen
het schreeuwen aanhield, angstig veiweerde ze zich . 't Werd
n og erger, gillen was het nu, gillen in dood strij d . .. . . . en
ademloos worstelde het kind in dollen angst . Ze sprong
overeind, klom uit de bedsteg . . . weg wilde ze . . . woest rukte
ze aan de deur . . . to vergeefs . . . de deur bleef gesloten . . .
ze bonsde er op uit al haar macht tot ze niet meer kon . . .
Zacht klagend klonk nu het schreeuwen, dof kermen werd
het, verstikt door het wegvloeiende bloed .
M a r i e t j e hoorde 't niet meer . . . als een slap bundeltj*e
klee'ren zakte ze ineen, het bleeke hoofdje leunde tegen de
post van de deur .
Stil behoedzaam draaide H a n n e s den sleutel , om in
het slot, zacht duwde hij aan de deur, het was als hieldiemand die tegen . . . toen drukte hij ze open met geweld .
voor zijn voeten lag het kind . . .
Door schrik bevangen stood hij in starre verbijstering . .
een oogenblik . Toen vermande hij zich, beurde het kind
op . Hij meende dat het dood was . Toen hij het had
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onmerkbaar gleed een zwak ademhalen langs zijn voorhoofd . . .
god ankg
het leeft .
Maar de dokter die 's midda-s M a r i e t j e onderzocht,
schudde het hoofd, hopeloos .
Toen vrouw S c h u t den dokter had zien binnen gaan
haastte ze zich om hem to volgen : ze had niet eerder gekund .
Hijgend, met gebroken oogjes zag ze M a r i e t j e liggen
i-n de donkere bedste6 . Er v66r zat H a n n e s, wezenloos,
starend ; de vrouw sprak hem toe, hij hoorde niet : wat de
clokter hem had gezegd had hij verstaan . . . nu niets meer.
In de kamer, het Mlle pronkvertrek zaten vrouw
S c h u t en de dokter to overleggen wat er gedaan moest
worden .
,Het kind is stervende", zei hij, ,waar is de
.moeder ?" Vrouw S c h u t haalde de schouders op . .,Ik
vrees dat de oude man 't ons ook niet zal kunnen zeggen,"
vervolgde de dokter, ,ten minste vooreerst niet . Er moet
gehandeld worden, het lijkje mag niet lang blijven staan .
Wie kan pier voor alles zorgen?" ,Wij wille wel helper
dokter, maor we zitte volop in de slacht," zei ze, ,mien
man h6t zoo bitter wienig tied ." De dokter tuurde naar
den grond als bedacht hij zich ; hij wachtte . Hij wist dat bij
vrouw S c h u t de praktische zelfzuchtige boerin haar beter
ik placht vooruit to loopen, hij lief haar even tijcl : ,Dokter",

zei ze eindelijk, ,,van aovond zal ik het kiend komme aflegge
en veur den ouwe man zulle wij wel z8rge" . .
Dat was het wat de dokter van haar verlangde . ,Best' -'
zei hij 5 ,ik kan morgen wel even aanloopen aan 't gemeentehuis, maar de begrafenis ?"
,,D wet ik nie," zei ze, ,cente binne d'r niet veur .
,Dan zal ik zelf naar den armmeester gaan, wij kunnen niet wachten tot de moeder komt . Wie zal haar
schrijven 2"
.,-H a n n e s zeit dat ze dood is", antwoordde vrouw
Schut, en na even aarzelen voegde ze er bij : ,hij h6t er
gezien van nach, zeit ie" .
,,,Wij moeten er in alle geval naar informeeren",
0 . E. IV 7
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hernam. de dokter, opzettelijk vermijdend haar bewering
in twijfel to trekken .
,Weet niemand waar de moeder
woont ?"
Vrouw S c h u t dacht er over na, ze schudde ontkennend het hoofd . . . plotseling viel haar iets in : ,P e t e r
van de veldwachter," zei ze, ,die wet 't misschien ."
.,,De schoolmeester?" vroeg de dokter . ,Da's den
eenigste die nog wat um die deern geff," vulde vrouw
Sch - ut aan, .,die h6t eers met 'r gegaon ."
Toen vrouw S c h u t klaar was met haar werk ging
ze wee'r naar den buurman . 't Laatst had ze haar kleine
Tr -auske uitgekleed en to slapen gele(yd, nu ging ze ook
het doode kindje uitkleeden en ter ruste leggen . En de
vrouw, die met onbewogen gemoed het dier had laten
dooden, dat ze zelve had verzorgd, die in het harde besef
der noodzakelijkheid den ganschen dag haar bloedig werk
verrichtte, had tranen in de oogen nu ze met zachte moederhanden het kind opnamm dat haar lief was geweest .
Den volgenden dag, zoodra ze het eten gaar had, bracht
ze H a n n e s een potje soep van de slacht, en toen het donker
werd kwam, ze hem vragen omm met haar meA to gaan naar
haar gezellige keuken . Maar hij wilde zijn huisje niet uit,
hij zei dat hij nog genoeg had omm to stokers en toen ze
aandrong keek hij haar aan met zijn vreemd starende oogen :
,,As Merie weArkomt van avend", zei hij, ,dan mot ik
tuus weze" . . . .
Met een bezorgd hart was ze heeng egaan . . . ,'t was
nie goed alit 'm" . . .
Van den arme zou M a r i e t j e begraven worden . Met
de belofte dat de moeder het geld wel terug zou geven had
de dokter 't gedaan gekregen .
No- denzelfden avond stelde Pet e r een brief op . Niet
aan haar . Hij schreef aan de mevrouw bij wie ze diende .
Eerst had hij geaarzeld of hij M a r i e niet zou benadeelen
met aan mevrouw to schrijven dat ze een kind had, maar
als ze een vrijen dag moest vragen voor de begrafenis zou
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niet beter dat me vrouw haar Al a r i e t j e's dood meAdeelde,
heel voorzichtig . . . M a r i e hield zoo d6l van haar kind - - Dri -ngend vroeg hij of mevrouw haar wilde sparer, haar
troosten . . .
Donderdag's middags liet de postbode zijn bestelling
glijden in de brievenbus van een deftig huis aan 't Bezuidein hout . De huisknecht nam alles er uit - twee briefkaarten
en een brief ; hij las wat er op de kaarten geschreven stond
-,e .-a beschouwde den brief aandachtig : ,Niks bizonders, die
is maar van den ouwen heer", dacht hij . Nadat hij de
briefkaarten had afgeoeven aan de meisjes in de keuken
schreed hij met afgemeten tred over de met smyrna belegde
trap naar boven . In de dessertkamer legde hij den brief
op een antiek gedreven zilveren bord en met onberispelijke
lakkeimanieren bood hij dit mevrouw H e u v e aan .
Met hun vieren zaten ze nog wat na to praten ; de
lunch was afgeloopen, de mokka kopjes waren leAg . Mevrouw
H e u v e van Abeele, een gedistingeerde brunette met
koelen blik en scherp geteekende trekken, zat tegenover
R i n s k e B r i n i a, een aardig blondje met een kindergezichtje
,en groote blauwe oogen .
Even had Mevrouw H o u v e het adres gelezen op de
enveloppe, toen had ze die neArgelegd naast haar bord .
,,Van wie ?" vroeg haar man . ,'t Is je vaders hand" zei
ze, en den brief opnemend met een : ,mag ik even?" opende
ze 't couvert . P e t e r' s brief viel er uit : , .klw44r verkeerd
besteld", merkte ze op, ,natuurlijk, als er niet bij staat :
Bezuidenhout, dan gaan ze altijd eerst naar 't Voorhout .
5,'n Vreemde hand . . . wat 'n gemeen enveloppe !" Vluchtig
las ze . Met een ontevreden trekje omm den mond vouwde
ze 't papier we6r dicht : ,,Vervelend", zuchtte ze .
,,Wat is er ?" vroeg haar man .
,,'t Is over juf, haar kind is dood ."
,,Haar kind?" herhaalde R i n s k e verwonderd .
Mevrouw 11 e u v e knikte toestemmend . . . in gedachten .,
'n gevallen meisj*e 11 " vroeg R ins k e
,,Die zedige juf ? .
we6r.
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dacht dat je 't wist . nu, ik kan j e die historie wel vertellen ."
.,,Heel interessant zeker T' vroeg R i n s k e, en ondeugend
voegde ze er bij : ,Moeten de heeren hun sigaar niet gaan
rooken ?"
,,Wij hebben geen haast," zei haar man . R i n s k e keek
bedenkelift.
,,Geen gevaar mevrouw," stelde H e u v e haar gerust,
55 als mijn vrouw iets gaat vertellen kunnen w~j veilig pier
blijve-n, zij is altijd" . . . ,Nu, stil clan!" beval R i n s k e .
,,Toen baby nog gezond was," begon mevrouw H e u v e,
„had ik altijd 'n gewone juf bbl haar ; de eerste was -'npretentieus nest" . . .
,,'n Verdomd aardig kind," viel H e n v e haar in de
rede, en ,Pardon" antwoordde hij op een boozen bilk van
R i n s k e . Ongestoord vervolgde ziju vrouw : ,Ze zag er uit
oni door een ringetje to halen als ze achter den kinderwagen Rep . . . maar slordig . . . en coquette . . . ik kon haar
niet houden . Natuurlijk zocht ik toen 'n leelifte . . . dat
was al even erg, die was ge6ngageerd . . . dikwijls Rep die
meneer met haar achter den wagen . Daarna had ik er nog
'n paar ; het was een eindeloos gesukkel . Toen werd baby
ziek . Er kwam 'n verpleegster, maar dat was tijdelijk ; die
menschen betaal je per dag en zooveel verpleging had
.Any op den duur niet noodig . Ik zocht dus weAr een W .,
maar 'n heele vertrouwde . . . als je 'n man hebt, die van
uito,aan
houdt .
0
„En 'n vrouw bent, die er heelemaal niet buiten kan,"
vulde H e u v e aa -n- ,,Nu niet storen" smeekte R i n s k e .
„Dan moet je het kind gerust kunnen overlaten . I:Lkon toch niet nacht en dag op de kinderkamer zijn" ., . .
,,Onmogelijk!" stemde R i n s k e toe . . .
„Xnfin.9 ik zat erg verlegen . Toen gaf E m m y v a n
D o o r n mij 'n goeien raad : weet je wat je moet zien to
krijgen, zei ze, zoo'n meisje dat 'n malheurtje heeft gehad,
je hebt daar heusch wel eens goeie meisjes bij" . . . ,Waarora
niet?" viel H e u v e weAr in de rede . R i n s k e dreigde
met haar vinger : ,Durfde je d6t aan?" vroeg ze .
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beste natuurlijk"
Par exemple !" spotte Heuve. ,Emmy's mama woont buiten ; op 'n dorp komt 't nog al eens
voor, van die onnoozele schepsels die naar de stad gaan
dienen en er in loopen . E mm m y schreef er over en zoo
kreeg ik deze juf. 1k moet zeggen, ik ben er best me6
uitgevallen ."
„diet erg onbeschaaffl?" vroec , Rinske_, _,,'n meld
eigenlijk?"
. .Dat viel mee : kijk, je begint met zoo'n meisje Juf"
to noemen, dat vindt ze mooi ; je zorgt dat ze goe d gekleed
gaat, dat doet 66k al wat, en je vertelt aan de booieu dat
ze een kind heeft gehad, daarmee coupeer je de intimiteit
met het keukenpersoneel ." R i n s k e knikte instemmend .
,-,Maar je betaalt haar als 'n gouvernante, d6t moet je doela ;
daarbij Beef ik haar al baby's afgedragen klee'rtjes, zoo
kan ze haar kind in 't leven houden ."
,,En je doet ' :a goed werk meteen," merkte H i n s k e aan .
jk, ik vind het voor die schepsels altijd veel
gelukkiger als het kind dood is, en deze heeft er nog 'n
ouwen vader bij ."
,,vat 'n misere!" zuchtte Rinske .
,,Ja," zei mevrouw H e u v e,,,ellendig, maar weet je wat zoo
heerlijk is P Ze kent niemand in den Haag, ze taalt er niet
naar om nit to gaan, Been vrije Zondagen, Been avondjes in de
week . . . 'n enkele keer voor 'n boodschap, maar ze weet den
weg niet in de stad ; meestalvraagt ze 't aan M i n a. 1k hoef
haar alleen van tijd tot tijd 'n paar dagen naar huis to laten
gaan . In 't begin van Augustus is ze geweest en ik had
haar beloofd dat ze verleden week weAr gaan kon ; ze gaat
natuurlijk 't liefst als ze pas haar loon heeft gekregen,
maar ik kon haar verleden week onmogelijk missen : aanstaanden Zondag zou ze dus -gaan . . . . Maar n a die brief.
Hoor eens wat die -man - schrijft, heusch U61 goed geschreven" . . . ze las P e t e r s brief v6o"r : ,,Aardig he? zoo
4cht!"
„loch hard voor zoo'n mensch" zuchtte R i n s k e wee'r .
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„En 't zal laat worden"_, beweerde haar man .
5,,Weet je wit . . . het kind is toch dood, 't komt er
eigenlijk niets op aan of ze 44n dag later komt . Ik zal haar
-morgen laten gaan ; van avond zal ik haar ze-gen dat 't kind
ziek is, dan weet ze ten minste iets en nog voordat ze gaat
zeg ik haar alles .
B i n s k e.
.95 En die brief Pvroeo,
0
„Die is niet aan haar" .
Boven, op haar witte, met verguld versierde bedje, lag
het zieke kind . Met een hoog blosje op de wangen en
schitterende oogjes luisterde het naar wat juf vertelde, zij
mocht zich niet verroeren, stil op den rug moest ze liggen,
en aan baar voet ping een zakje gevuld met zaiad ; haar
beentje was ziek .
Bij de tafel zat M a r i e to naaien aan een licht blauw
jurkje ; ze vertelde van een kindje, dat woont vlak bij een
groot bosch, waarin ze vrij mag rondloopen om clikke zoete
brummels to plukken en boschbessen . . . van hat kindie,
dat heel blij zal zijn met baby's jurkje ; en met elke steek
ward onder dat vertellen een blijde gedachte ing-eweven .
nog maar twee dagen . . .
_Juffie" klonk het uit het bedje, ,kom eens hier ."
Toen ze kwam strekte baby de armen naar haar uit ;
ze trok haar naar zich toe en fluisterde : ,,Als jo hot jurkje
hebt gebracht, kom je dan ga -uw terug, heel gauw?, ' 5
Marie kuste hat kind en beloofde .

Vrijdags, vroeg in den morgen, ward M a r i e t j e begraven .

In hat kale houten kistje droegen ze haar weg ; baas
S c h u t en zijn vrouw gingen me6 naar hat kerkhof . H a nn e s niet, die kon zoover niet loopen, zijn knie8n knikten
als hij stond .
's Middags bracht T r u u s k e hem eten ; hij zat bij het
vuur, keerde zich niet om toen ze binnen kwam . Verlegen,
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ze was bang voor hem .
Om vijf uur kwam vrouw S c h u t, hij wilde niet me6 .
Op haar aandringen stak hij de lamp aan, king hij water ,
over let vuur . Een uurtje brandde de lamp, walmend
doofde ze, er was geen olie sneer.
Toen het licht uit was voelde hij zich eenzaam, erger
dan straks . Nu was hij alleen . . . het kind was weg.
Hannes keek om. zich heen . . . schuw . . . 't was niet
donker in de keuken, rein blank scheen de maan naar
binnen . Moeilijk, bevend richtte hij zich op, wankelend
schoof hij naar de bedstee . Hij tastte naar de plek waar
Mar i e t j e had gelegen, streelde over 't kleine kussen,
zoekend naar het warme hoofdje en toen, in een opwelling
van waanzinnig begeeren, nam hij het kussen op en drukte
het aan zijn borst .
Bij de bedste6, over den stoel waarop vrouw Sch -ut
't had gehangen, bing nog het jurkje waarin Ma rietje
was gestorven, daarop lag
lag ook het kapje dat hij zelf haar
had afgezet . Met onvaste hand trok hij het jurkje over
het kussen en drukte hij er 't kapje op . . . toen keerde hij
terug naar zijn stoel. Stil zat hij, zooals hij had gezeten
op den avond, toen M a r i e t j e sliep aan zijn borst .
net vuur doofde, hij merkte 't niet . . . stijfbevroren
was alles roudom, het huis, en door de reten sloop de vorst
naar binnen ; met ijskoude hand suste hij den ouden m an.
in slaap .
Even voor 't vertrek van den laatsten tram was ze
aangekomen, bij 't station stapte ze er in . In de wachtkamer van de halte in de stad zat P e t e r ; hij had les
gehad voor z'n hoofdakte en moest weAr naar huis . Hij
kwam naar buiten toen de tram naderde, zag haar staan
met afgewend hoofd op 't balcon van de eerste klasse, en
herkende haar niet . Met den kraag van haar lange, ruige
cape omhoog, den breedgeranden hoed diep in de oogen
gedrukt, dacht ze zich veilig ; niemand hoefde haar dik
beschreide oogen to zien .
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ze niet binnen wilde zitten, ,het vriest dat 't kraakt," zei
hij, ,en je kr-ijgt hier vlak den wind in 't gezicht ." Maar
Marie bleef staan . ,Ze is gek" mompelde hij en ging
naar binuen ,Je meisje staat in de koil," zei hij toen
Peter hem zijn kaartje overreikte, ,Merie" voegde hij
er bij, en met een schamper lachje, ,die rijdt nou eerste
klas ." Peter deed alsof hij niet begreep, maar 't bloed
steeg hem naar 't hoofd . Onwilleh- eurig poogde hij haar
to zien door 't gebloemde matglas van de tusscheudeur .
In de eerste klasse zat niemand, een donkere schim zag hij
buiten staan. Hij liet haar voorgaan, den berg op . ,M a r i e"
fluisterde hij toen hij dicht achter haar was . De maan
lichtte over zijn goed, trouw gezicht . Ze ontstelde. ,Wil
ik met je meegaan zoover ?"
,Joe ja," zei ze, ,ik ben bang alleen ."
Zwijgend liepen ze een eind naast elkander voort, ze
wisten gees van beide iets to zeg gen .
,X a r i e t j e is dood," begon ze eindelijk .
,,Ja," zei hij, ,waarom ben je niet eerder gek6men?"
Jk wist het niet ."
5 "Heeft mevrouw je mijn brief niet laten lezen
,"Heb jij geschreven?"
55Ja, aan je mevrouw ."
. .,,Wanneer ?"
.,,Dinsclagavond, z66 toen 't kind dood was .
M a r i e rekende uit . . . .Dinsdagavond," herhaalde ze,
5,ze hebben mij pas gisteren gezegd dat ze ziek was en van
m i d dag . . . dat 't al to laat was ." Vreemd klonk haar
stem alsof het stijgen haar den adem benam .
.,,Ze is maar 46n dag ziek geweest," zei P e t e r, ,Maandag is 't begonnen en van morgen hebben ze d'r begraven ."
Zwaar viel dat woord op haar near . . . begraven . . . ze
zou 't dus niet meer zien, M a r i e t j e , haar kind . . . Peter
hoorde haar snikken . Ook hem scheen de we- steil toe en
lang . Er was niets meer tusschen hem en Marie, meer
clan eens was hij haar voorbij geloopen als een vreemde,
sedert then kermisavond, waarop ze hem had gezegd dat
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hij niet sneer hoefde aan to komen, omdat ze non geeng l ageerd was . . . maar nu deed 't hem z44r dat snikken, het
was als schrijnde de oude word opnieuw . . . toch kon hij
' Been woorden vinden om haar to troosten .
.,,Hoe is vader d'r onder?" vroeg ze na een poos.
,,,Hij verlang-t naar je," antwoordde hij hortaf.
Zij verhaastte hares tree ., sneller tiliten. in de koude
,stilte hun beider voetstappen op den harden grond ; voortgejaagd voelde ze zich al wist ze flu dat het to laat was
voor dat 46ne, dat liefste . . . van morcren hadden ze 't
begravej ,-i . . . dood had het op haar liggen wachten terwiji
zij haar moederzorgen wijdde aaa het vreemde kind . . . .
Plotseling kwam 't in haar op :
„die heeft de begrafenis betaald ?" vroeg ze .
,,'t Is van den acme beg raven ."
M a r i e bleef staan, ze k6n niet . . . haar knie6n knikten . . .
van den arme . . . hAdr kind . . . uitschreeuwen wilde ze 't,
maar de tranen kwamen niet, ze brandden in haar oogen,
verstikten haar de keel .
van den arme . . . . o God!
kreunde ze . . .
En moeilijk sloofde ze verder . . . stil naast hair liep
Peter.
Eiudelijk, scherp afstekend tegen den diep blauwen
hemel, zag ze het kleine huis . . . haar huis .
Doodsch . . . als treurde het.
Het venster waar altijd licht uitstraalde was donker,
ongesloten waxen de luiken . Ze staken dwars de kale
akkers over, den weg verkortend . Vlak bij lag nu de breede
w0gedane boerenwoning van bags S c h u t met zijn rood
gevoec,den. gevel, warm toegedekt under het gladde, dikke
strooien dak . Ze moesten er langs . Schuchter wilde ze
voorbij sluipen, maar de hoed sloeg aan : ,Cas," riep ze,
Cas" . . . Hij herkende haar stem, sprong haar to gemoet,
rukkend aan zijn ketting. Maar ze Rep door zonder om to zien .
Tot dicht bij huis ging P e t e r meA, even achter blijvencl
toen. M a r i e stood voor de deur, maar roerde de klink
niet aan .
P e t e r kwam reader, hij meeii de dat ze hulp verlangde .
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Peter zag dat er nergens licht brandde in huffs, alle
vensters waren dik bevroren . Even liet hij haar alleen .
,,,T-k zal om licht vrageu," had hij gezegd .
Baas S c h u t deed zelf open ; hij wilde Peter binnen
laten in de keuken. Helder straalde het licht hem, tegen
door de open deur, maar P e t e r bleef buiten staan .
,,Ts H a n n e s dood ?" vroeg hij .
,.,Welnee," antwoordde de boer, ,hoe komm je d'r bie
,,Hij heeft geen licht aan ."
,.,Da -a zal die slaope ."
Vrouw S c h u t stond balkenbrij to bakken voor 't fornuis, het vet siste in de pan ; zoo verstond ze maar enkele
woorden . Ze zette het baksel op zij en kwamm aan de deur .
.51-lie vraog of H a n n e s dood is," zei de boer .
Vrouw S c h u t keek naar het doodsche, donkere huis :
,-,Da' za' wel nie waor zien," meende ze .
„Wilt u met mij me6gaan ?" vroeg P e t e r .
,, ,'k Zou je danken, 'k gaoi d'r niet in bie aovend, 't
spookt er ."
. .,Spoken'?" herhaalde hij ongeloovig.
. .,11annes het gezeid as dat ie M e r i e het gezien ."
,,Marie spookt niet," zei Peter, half spottend nu,
,,daar is ze, kijk net stond ze nog bij d'r vader op de stoep ;
ze is zeker het huffs omgeloopen om to zien of d'r licht is
op den deel . Wilt u met haar meA naar binnen gaan ?"
,,Nee," antwoordde ze stug, ,ik wil met die deem niks
to maoke hebbe, is dat 'n moeder !"
P e t e r stored verlegen . . .
Vrouw S c h u t had haast . ,'n Lanteern ku' je kriege,"
zei ze, ,wach maor efkes ."
Ze ging naar binnen . M a r i e had haar zien gaan, haar
woorden had ze gehoord, enn haar to gemoet walmde de zoet
1,-ruYge geur, die opdampte uit de warme keuken . . .
Als een herinnering van kindergenot, van gezelligheid
en behagelijk smullen stroomde die haar toe ; pijnlijker nog
dan de felle noorden wind die haar huiveren deed, terwijl
ze angstig
b wachtte op den stoep van het ouderlijke huis .
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Breng 'j 'm eiges terug ?" hoorde ze vrouw S c h u t
zeggen toen ze P e t e r de lautaarn gaf, en toen hij al was
hee -ngegaan, riep ze hem n a : ,As H a n n e s wat neudig het,
kom dan gerus, we hebbe petrolie zat !"
P e t e r klopte aan de deur . . . 't bleef doodstil. Nog
eens, luider nu . . . vergeefs . ,Vader !" riep Marie . . . ze
kreeg geen antwoord .
Ze beproefden de klink op to lichten, de deur was gesloten . Peter haalde zijn huissleutel uit den zak, trachtte
daarmee het slot to openen . . . 't gelukte . . . zoo kwamen
ze binnen .
Toen ze in de keuken traden hief Peter de lantaarn
o ,,nhoog ; bij den kouden haard zag hij den ouden man zitten,
het hoofd gezonken op de borst ; het was als hield hij een .
kind in de armen, . . hij was dood .
Eerbiedig naderden ze . Met groote oogen zonder tranen
zag ze hem aan, haar vader . . . ze had 't wel geweten dat
hij haar kind liefhad, dat hij haar Reveling in de bang e
uren zou hebben gelkoesterd en verpleegd . . . nu zdg ze het . . .
onbewecrelijk bleef ze staan . Ze liet P e t e r begaan toen hij
voorzichtig het kussen met het borate jurkje wegnam en
hij ne6rhurkte op den grond om de grove schoenen los to
maken - ze zag hoe hij die uittrok : loodzwaar hoorde ze
de voeten neerkomen op den grond .
Het licht van de lantaarn, die Peter had opgehaugen
onder de schouw glansde over het hooge voorhoofd, teekende
diepe schaduwen langs den fijnen neus ; de grijze baard
golfde over de in gevallen borst . 't vas niet pijnlijk om
aan to zien ; stille ernst lag op het wasbleeke gelaat, vrede . . .
Toen P e t e r opstond van den grond wenkte hij haar : ,Nu
moet je mij helpen", sprak hij beslist, ,wij zullen hem. op
het bed leggen" .
Hij beurde den doode op, droeg hem onder de oksels,
en beval IVI a r i e de beenen to steuneii . Zoo droegen ze
hem van den stoel weg en strekten ze hem uit in de bedstee .
. .Morgen zal ik de lantaarn terugbrengen," zei P e t e r
als iemand die zich bewust is zijn plicht to hebben gedaan ; met een kort : ,goeie nacht" ging hij keen .
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M a r i e ademde op het venster, wreef een plek open
in het ijs ; ze tuurde hem na . Haastig loopend over het
veil zag ze hem gaan . . . ze keep totdat hij den weg afdaalde, en ze hem niet meer zien kon .
Toen kromp haar het hart in64n. V66r haar de eindelooze, ijskoude ruimte en achter haar . . . ze dorst niet omzien naar wat daar lag in de bedstee', het was als wrong
de angst haar de keel dicht, haar oogen brandden en pijnlijk
tintelden de handen die ze krampachtig zamen klemde .
Sidderend luisterde ze, haar hart bonsde bij 't minste geritsel, bang, doodsbang was ze dat hij zich be wegen zou,
zich oprichten . . . we(, wilde ze, niet alleen blij ven pier . . .
alleen met hem . . .
Plotseling cooed vattend, gedreven door vrees, liep ze
strap- vooruit-ziende langs de beds -Lee' naar de deur. .fan.
den overkant van 't portaal trad ze de kamer binnen, en toen
ze de kruk van de deur had om-edraaid, tastte ze naar den
sleutel . . . er was er geen .
Op een stoel bij de tafel viel ze ne6r . Ze drukte de hander
voor de oo-yen . Hier was ze veilig, hier zou ze wachten
tot het morgen werd . Denken moest ze hier . . . 0, als ze dat
maar niet hoefde, als ze maar slapen kon zooals hij, then
ze hadden veer gelegd . . . slapen voor goed . Ze snikte het
uit . Meer clan angst was het nu wat haar radeloos maakte,
wanhoop was het, grenzeloos feed . Ze schreide om het
onherstelbare, om haar vader, om haar kind, ze schreide
om zich zelve .
En als een visioen zag ze de koele vrouw met
trotsche oogen . . . hoe ze binnenruischte in dee kinderkamer, gisteren avond : sterren fon -kelden in haae zwarte
haren en een band van paarien snoerde om haar hats . De
met boat omzoomde mantel was haar van de schouders
gegleden, geele zij had ze aan . Laag, heel laag uitgesneden
was het Iijfje zonder mouwen . Even had ze haar zien heenbuigen over het kind om het to kusseu . . . 'n schande was
het wat ze toen had gezien . - maar eeun wondere geur als
van bloemen omzweefde haar .
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had .
Zn
ze gezegd :
Juf, ik heb een brief uit uw dorp, het kind is ziek .'
.met kind . . . Loch had ze 't begrepen, one . baby zei z ,.-,,
het kind . ,,U moet liever morgen gaan in plaats van Zaterdag,
als u baby's beentje verbonden hebt kuiit u gaan ."
En eer ze iets had kunnen vragen was ze weggeruischt . .
IJverig had ze zitten naaien aan 't blauwe jurkje, ze
wou het of hebben ; toen het klaar was had ze 't omhoog,
gehouden, zich voorgesteld hoe het staan zou . . . Midden
in den nacht had ze mijnheer en mevrouw hooren thuis
komen . 0, wat zou ze veel hebben willen weten, maar zedurfde niet . . . zoo midden in den nacht . . . Pas heel laat
van morgen waren mjjnheer en mevrouw op-estaan. Ze had .
baby verschoond en verbonden v66r twaalven, hopende met
den middagtrein to kunnen vertrekken, maar 't werd to
laat ; pas tegen zes u-ur kon ze weg .
Even v66r haar vertrek was mevrouw bij haar boven
gekomen : ,,Tuf," zei ze toen, ,'t is heel naar, maar 't wasLoch al to laat, het kind is dood," en met Mn had mevrouw
haar een papiertje in de hand gedrukt : ,Voor de begrafenis ."
'Ten had ze niets meer gevraagd . N6g moist ze niet
hoe ze zoo gewoon naar 't station had kunnen loopen, haar
I-aartje had genomen . . . eerst in den trein had ze geschreid . . .
bitter geschreid . . .
Moest ze weer terug naar mevrouw? Moest ze we6r ,wonen in dat mooie huis waar de dienstboden meer waren
dan zij, waar men haar hield in afzondering als een vreemde ?Het hoefde niet meer, het hooge loon was nu niet meerr
noodig . . voor haar alleen . Was iaunietallesvanhaarhet
huis, de meubels . . . alles wat haar ouders had toebehoord . . .
Ads kind zag ze zich hier . . . en later . . . hier had haar
moeder geschreid om. haar . . . totdat ze niet meer schreien
kon, hier had haar vader, die zooveel gaf om wat de menschen zeiden, haar de dear gewezen, haar verweten dat ze
hem de kroon van het hoofd had genomen . Arme, beste,
vader, hij had haar Loch vergeven omdat hij zooveel hield.
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van het kind . . . hij had er gebrek voor geleden . En zij
was weggegaan, om veel geld to verdienen, ver van huis . . .
Wat zou ze doen, ze gaf om niemand meer, om niets .
Moe leunde ze 't hoofd op de handen, zoekend, vragend .
Ze zou willen bidden, maar ze wist niet meer hoe . Diep
in haar gemoed herleefde een vurig, een kinderlijk verlangen
naar God, en in haar bangen hood noemde ze Zijn naam .
Veel woorden vond ze niet . . . Loch bad ze . Toen was het
als voelde ze weAr de tee're armpjes van het zieke kind om
haar hals, en ze dacht aan haar belofte om gauw, heel
ga-uw terug to keeren .
Toen het daagde werd er aan de deur geklopt . M a r i e
deed op en .
Voor haar stond vrouw S c h u t ; ze kwam om haar
lantaarn .
M a r i e gin g naar de keuken om die to halen en achter
haar trail nog iemand binuen . . . niet de strenge vrouw
van gisteren avond ; haar stem klonk week, haar oogen
blikten zacht, van vrouw S c h u t was het haar beter ik .
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II.
M OSLO U .
Moscou is een groote stall zonder een grootstadte
zijn . In uitgestrektheid is zij na Londen de grootste stad
van Europa, hoewel op verre na niet in aantal inwoners .
Pit komt doordat Moscou niet beeft, wat het kenmerk der
tegenwoordige grootsteden is : hooge huizen . In het centrumm
tier stad vindt men wel enkele straten met grootsteedsche
huizengevaarten, maar in de zijstraten en buitenkwartieren
hebben de huizen 44n, twee of geen verdiepingen, en treft
men nog heel veel half of geheel houten huizen aan .
Doch wat, behalve dit, Moscou een aanzien geeft, geheel
verschillend van ooze Westersche groote steden is de
kleurigheid, de bontheid van de gansche stad, de honderden
Grieksch-katholieke kerken met haar vergulde koepels,
de groote verscheide-uheid in de kleeding der inwoners .
Ilet eerste overzicht dat ik van de stad nam was van
het Kremlj af.
Het Kremlj is in alle opzichten het hart, niet alleen
van Moscou, maar oak van geheel Rusland . ,Boven Rusland gaat Moscou, boven Moscou het Kremlj, boven het
Kremlj - God," zegt een Russisch spreekwoord .
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het Moscovitische rijk, groote keizerlijke paleizen, een
klooster, en de heiligste relikie8n . De klokken van het .
Kremlj verkondigen den volke dat Rusland een nieuwen
keizer gehregen heeft .
Het Kremlj ligt op een heuvel vlak aan den oever
van de rivier Maskwh en is omgeven door een gekanteelden muur, die onderbroken wordt door vijf getorende poorten van zeer gemengden bouwstijl ; aan het Kremlj hebben
op verschillende tijden architecten van verschillende nationaliteit gewerkt .
Het eerste wat ik deed, then ik op het Kre .mIj kwam,
het eerste wat ieder vreemdeling behoort to doen, was het
bestijgen van den Iewhn Weli6kiej (= de groote Iewan) .
Dit is een klokkenhuis met 30 klokken en twee achthoekige .
niet spit stoelo opende torens met vergulde koepels ; behalve
die koepels is het gansche gebouw wit . De hoogste toren,
waarnaar het gansche gebouw zijn naam draagt, is 82 meterhoog . Dezen beklom, ik . Het was de morgen van een
zomerdag die gloeiend heet beloofde to worden ; een ijlee
witte wolk bedekte de zon nog en al de felle kleuren van
huizen en kerken lagen to wachten op de zon, die hen
wakker zou makein .
Toen ik op den hoogsten omgang van den toren was,,
en mijn blik over Moscou liet gaan, brak de zon door .
Daar werd al de sluimerende schoonheid wakker - en de,
stad lachte de zon toe . Het was een glanzen e-n schitteren en flikkeren, van het good der honderden kerkkoepels,,
van het wit, het blauw, het rood, het roze der huizen ;,
zelfs de stilstroomende MaskwA, glimlachte in haar zilverglans .
Op eens hoorde ik van onder mij opstijgen k1eine,,
h66g-tintelende klokgeluidjes, die dau dadelijk gevolgd
worden door zwaardere bommende klanken, in wijde intervallen dalend, dMend tot de diepe gerhythmeercle tonen
van een basklok - als een reus die met wijde schreden .
een berg afdaalt . Maar het hooge getinkel bleef aanhoudeia .,
Even werd het stil .
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Daar beginnen de kleine klokjes weer, iDleidend, aanJokkend, en weer vallen de basklokken met bommend gedonder in .
Onder mij, op het wijde Kremlj-plein verzamelt zich
ee :n groote, wemelendo menigte voor de deuren van een
der kerken . 1k zie hoe de deuren open gestooten worden .
Op den drempel verschijnt een §chaar in brocaa 4-u gekleede
priesters ; zij schrijde .u de trap of naar hot plein . Hen volgt
een mannenstoet : drie aan Brie drag en zij-* kruisvormige
schilden, aan lange stokken bevestigd . En boven dat alles
straalt de bevrijde ochtendzon en galinen de klokketoneu .
1k zieuiets meer afzonderlijk, maar 44n groote, bean gstigende
pracht van licht en kleurentinteling . Naast mij staat een
pelgrim, wel van ver gekomen out Moscou en haar heiligheid aan to zien . Om zijn beenen heeft hij met touwen
omwonden zwachtels en aan zijn voeten schoenen, gevlochten van berkebastrepen . Een oude chalAt (= boerenjas)
haiagt hem in l ompen. o m zij.u lijf en op zijn rug hangt
een zware bundel waaraan een theeketeltje bengelt ; hij
kjjkt naar den krjestn -dj choh (= kruisgang) en buigt zich
diep, tot op de hoogte van zijn gordel, en als hij zich weer
opheft strijkt hij de lange grijze lokken naar achteren, die
hem over de oogen z --Ljn gevallen ; en weer kijkt hij lang
en strak en met de bij elkaar geknepen vin gers van de
rechterhand drukt hij zich vast op het voorhoofd en : ,,Gospadiej pami&loe
God, erbarm u] murmelt hij en buigt
weer heel diep na hetteeken des kruizes gemaal-t to hebbe-u .
Ik had aanvankelijk mijn intrek genomen in een naar
ik meen speciaal-IRussische inrichting ; na nomerAch, d .i .
letterlijk : op nummers . Zoo'n inrichting houdt het midden
tusschen een hotel en een boardinghouse . Men betaalt er
per dag en heeft recht op 2 a 3 samowaren 1 ) dagelijks en
op kleine die -nsten van den korridbrsjtsjiek (= gangbewaarder) . Voor de rest zorgt men zelf. Tweemaal per dag
komt er iemand met broodjes en gebakjes to koop . Meestal
ziju er aan zulke huizen kookinrichtingen verbonden ; maar
1) De bekende Russische theetoestel .
0 . E . IV 7
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- 34 eten 5,na, nomerhch" beteekent een maagcatharre - zoo
vertelde men mij* later .
Op die ,nomerh" heb ik de tien somberste dagen van
mijn verblijf in Rusland doorgebracht. Het waseengroot,
somber huffs van vreemdeu
., ingewikkelden bouw, diien ik
nooit begrepen heb en nog Diet begrijp . Mjjn kamer, een
groot vierkant vertrek, schaars en slordig
p, gemeubeld, zag
uit op een rommelige binnenplaats ; elk oogenblik hoorde
ik van de bovenramen iets naar beneden smijten en kwakkeiad of kletterend op het cement neerkomen . Achter een
verweloos kamerschut stood een eenvoudig houten ledekant
met smerige lakens en gescheurde dekens, waarvan ik elken
avond de dikke vette kakkerlakken moest afsnipperen en
,,tsjort znajet" (= de duivel weetl) welk ander gedierte .
Aan het einde van de lange gang, in een donkeren
hoek, waren de korridorsjtsjiek en zijn vrouw gehuisvest,
die daar aan een klein tafeltje gezetein de wacht hielden
over een rij samowaren, en den verderen tijd doorbrachten
met schoenen poetsen en ,sjtsjie" (= koolsoep) eten . Als
ik 's avonds thuis kwam, moe van het slenteren door de
duf-warme, stoffige stad, moe van het kijken naar het
kleurei3gewemel en de vreemde mij oneigen vormen der
huizen en kerken ; als de korridorsjtsjiel en zijn vrouw mij
aankeken met hun doffe, matte oogen, alsof ze wisten wat
ik van hen dacht ; als ik mij dan liet neervallen op een
stoffigeu stoel voor het open raam, waardoor geen gewenschte
koelte kwam binnenstroomen, en de gedempte dworgeluiden
naar boven stegen - ik herinner mij het drenzige liedje
dat de dworniek altijd foot - o, dan kon ik mij zoo verlaten, eenzaam, gedrukt voelen, zoo verlangen naar mijn
kleine, lichte kamer met de kleurige boekenrij, de heldere,
lief-bekende oogen van vrienden en verwanten, naar mijn
avondwandelingen fangs het strand en de lavende koelte
der avoncIzee. Dan kwam de korridorsjtsjiek den stoomenden samowaar binnenbrengen en in een verlangen naar
vriendelijkheid begon ik druk met hem to praten ; hij keek
1) De duivel weet in Rusland veel meer dan God ; men hoort vaker
,tsjort znajet" dan ,Boch (= God) znajet."
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verlegen-glimlachend : ,nje paniemajoe" (= ik begrijp niet) .
1k ping dan vroeg to bed en liet mij in slaap luien door
het klokkenspel en had tot droomtranen roerende droomen
van het lieve thuis, van mijn kleine woning in de stille
,,-traa'c, waar 's zomers avonds de vroolijke kinderen spelen .
Ret was het heimwee dat zacht mijn ziel kwam binnendringen . 1k had zijn nadering al voorvoeld en gemeend
het to kunnen buitensluiten, maar stil als een sluipmoordenaar was het gekomen .
filet ging rnij met het heimwee, als H e i n e (sit venia
comparationis) met Londe7j . Deze had zich voorgenomen
om zich niet over Londen to verwonderen, maar toen hij
de The-ems opvoer moest hij denken aan den schoolknaap
die zich voorgenomen had niet to schreeuwen als hij met
den stok zouu krijgen, in tegenstelling met zijn kleinzeerige
makkers . 1k heb nooit kunnen begrijpen dat iemand zich
niet tegen het heimwee kon verzetten - v66rdat die sombere vrouw mij zelf in de oogen gekeken had!
Door een gelukkig toeval kreeg ik de gelegenheid ow
den heeten Augustus buiten Moscouu door to brengen .
Temand, met wien ik in de eerste dagen had kennis gemaakt, nam mij mee op bezoek bij een poop 1 ), in wiens
gezin mi~n kennis een, zomer had gewoond . Rij woonde in
Wladhjkieno,
een dorpje 20 minuten sporens van Moscou ;
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het lag tusschen kleine, beboschte heuveltjes in, waartusschen door een beekje stroomde ; alles zag er zoo klein
,en vriendelijk-frisch uit, en het gezin van den poop beviel
mij op den eersten indruk z66 goed, en vooral schrikte
mij de stoffige hitte in de stad z66 af, dat ik dadelijk vroeg
of er sons gelegenheid voor mij was, om daar de maand
Augustus door to brengen . Mhtoesjka (= moedertje, de
gewone naam voor een vrouw van een Russischen geeste1) Het woord poop heeft in Rusland Been goeden klank ; het heeft
~enigszins de kleur van ons woord ,paap", met dit verschil echter dat
een grieksch-katholiek zijn elgen geestelijke verachtenderwijze aldus noemt .
Het ,,uette" woord is swjasjtsjbniek, (letterlijk = geesteling) .
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genoemd wordt) - mhtoesjka stemde blij toe, want juist
was een zjiel~jks (= kommensaal) van haar vertrokken .
Eenigszins bedachtzaam geworden door het pas-ondervondene
deelde ik haar merle dat ik een Jood was . Even keek zee
mij strak aan en zei daarop, het eigenaardig-Russische
haudgebaar makende : ,nietsjew4), fsi6 ravnb" (= niets, alles,
gelijk) . Deze beide uitdrukkiu
.gen spelen z66'n gewichtige rol in de Russische taal dat het mij niet onnoodig
voorkomt den lezer er iets van to vertellen .
,Nietsjewo"
beteekent letterlijk „nets", en is ook in die beteekeniss,
gebruikelijk. Maar ook kan het beduiden dat men van een
toestand of ding Been kwaad of geen goed kan zeggen, dat
iets is ,kak slj6ddoejet," zooals 't behoort . :met heeft dam
een iets sterkere beteekenis dan ons ,vrijgoed ." Ik ben
nietsjewo gezond beteekent dat er maar weinig op mijn
gezondheid valt aan te merken ; het was daar nietsjew,) =
het was daar we] prettig, gezellig of iets dergelijks ; zoo,
zegt men : hij is een nietsjew6 mensch, een aardig, goed
mensch . Eeias zei mij iemand van het reusachtige standbeeld van Alexander II, bijgenaamd den bevrijder, dat
op het Kremlj staat, - ,het standbeeldisleelijk,v?,aarhet
voetstuk is nietsjew6" .
Fsi6 (&niettergrepig
6uit to spreken) raviob beteekent
letterlijk : alles gelijk ; deze woorden zijn de uitdrukking ,
van het fatalistische it den Russischen aard . Met die
woorden schuift de Bus eigen en anderer ellende van zicIL
af ; hij geeft er mee to kennen dat er iets ongelukkigs,
verdrietigs of lastigs is, wat hij zich wel zou kunnen aantrekken, als hij zou willen, maar waar tegen Loch niets to
doen valt : fsio ravinb, het is wel zoo, maar wat zal men er
aan doen! Bij alle standen heb ik die wijze van uitdrukken
waargenomen en men kan bijna zeker zijn, bij een toevallic ,
opgevangen gesprek deze uitdrukkingen to hooren. Ze gaan
meestal vergezeld van een teekenend- gebaar, dat ook bij
alle standen in zwang is, hetwelk bestaat nit een slappe,
van zich afwerende beweging met de hand, of energieker,,
met den bovenarm of zelfs met beide armen, alsof men een
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of een zwerm vIiegen van zich bfwuift . Voor die
beweging bestaat een vaststaande uitdrukking : machuokj
roek6i = met de hand wuiven, die tevens beteekent : op
iets geen acht geven, iets zijn aandacht in iet waardig achten .
Het gebaar is kenteekenend voor de onbezorgdheid, of beter,
zorgeloosheid der Rassen .
Zoo had dan het fsib raviab van mAtoesjka en haar
handbeweging mijn Jood zijn weggewuifd - of misschien
was het wel liberaliteit van haar, aangewakkerd door de
hoop op onverwachte inkomsten - en was ik commensaai
geworden in het gezin van Iewan Pjetrbwietsj Prat a p 6 p o f. net was daar dat ik een begin van russificeering
bij me waarnam : ik kocht een roebasjka, liet mijn baard
-staan, om met mijn glad gezicht niet to veel of to steken
bij de baardigheid van mijn hospes, raakte aan 't sigaretten
rooken en kreeg neiging om acht a Lien glazen thee per
dag to drinkers. Over dag was ik in de stad, verrichtte
daar mijn bezigheden met een fatsoenlijk jasje en een
schoon boord aan ; maar als ik tegen etenstijd thuis kwam,
schudde ik het Moscousche stof niet alleen van mijn schoenen,
maar wiesch het ook van mijn gezicht, trok mijn roebasjka
aan en was ,een Pus met Russische gedachten ."
De zomeravond in een Russisch dorp! Ik zie mij zitten
in den schemer op de leuning van het beekbruggetje ; naast
mij staat een troepje baba's (boerenvrouwen) laid en door
elkaar to spreken ; van den dalenden dorpsweg komen wat
boerenjougens aan ; een harm onica-speler is bij hen, die
met vlugge vingers zach±
r'. Als zij voorbij de
baba's en meisjes komen, zeggen zij haar vroolijk lachend
een paar aardigheden, en de vrouwen schateren hoog uit .
Van den anderen kant jagen met luid-galmende uitroepen
een paar jongens de dorpskudde iaaar huis ; en als eenkoe
vat dicht bij de vronwen komt, geeft een forsche, flinke
meid het dier een klinkenden slag op de bil en jaagt het
met een luid : ,noe tsitb-zie tsjbrt" (= nu wht dan, duivel)
naar de andere toe . Als 't heel en al donker is, en de
lichtjes in de iezba's duidelijk zichtbaar zijn, ga ik naar
huis en zet mij voor het open raamm in mijn kamer met
TOOL- WOlk
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geei3 berken als bij ons : teere fijngebogen stammetjes
maar forsche, krachtige boomer, wier helder-zilveren stammen in het zilverende maanlicht een wonderlijken, droomachtigen glares afg even .
Met kleine schokjes trekt de rook van mijn sigaret
het open venster uit, het open boek valt van mijn schoot,
en een wonderlijke stemming, die al het bepaalde in mij
vervaagt, overvalt me, neemt me . Er wordt gedanst in
het bosch, ik hoor het getrippel en gestamp van schoeisel
op een houten vloertje ; een harmonica speelt in snelle
vierkwartsmaat een heel eenvoudig dansmotiefje van drie
tonen in seconden, en als de wind naar mij toe is, hoor
ik heel duidelijk het refrein, gezongen door meisjes en
jongens ; hnders bereiken mij slechts de hooge noten, maar
Altijd hoor ik het getrappel en gestamp en het eentonige,
eindeloos herhaalde rhythme .
In ,Prinzessin Sabbath" vergelijkt H e i n e het Jodendomm met een prinses die zes dagen in de week tot een
hoed betooverd is, maar 44n dag, de sabbath, is zij weer een
mensch . De Rus is 's daags betooverd ; zwijgend met doffe
oogen doet hij zijn werk, zwoegt en ploetert - i-naar
's avonds breekt de betoovering ; dan begint zijn ziel to
levee en de liedjes wellen op, als hij goe1jaj'et door het
zomeravondbosch .
Mijn hospes was een groote breede man, die, als alle .
Russische geestelijken, althaus in het uiterlijke naar een
imitatio Christi poogde : lange bruine haren, midden op het
hoofd gescheiden, vielen hem op de schouders en zijn gespitste baard reikte hem tot de borst ; hij droeg een wijde
donker groene jas met wijdhangende mouwen en een breeden
strooien-hoed, Stil en zonder ophef verrichtte hij zijn werkzaamheden van geestelijke, sprak niet veel, deed op ziju
tijd een dutje, dronk op zijn tijd een glaasje wbclka, rookte
op alle tijden sigaretten, 's Ochtends zag ik hem vaak in
zijn broek en hooge laarzen, en zijn statigen haardos in een
stijf vlechtje gevlochten door het huis loopen, wat mij,
toen ik hem voor den eersten keer zoo zag, wel een beetje
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was vroeger djak (= voorzanger) geweest, een zwijgend
man met oude peinzende oogen ; bij warm weer zat hij den
ganschen dag op de bank voor het huis en breide met
lange beenen breipennen borstrokken voor de leden van
het huisgezin, waarbij hij met een diepe, nog klankvolle
basstem kerkmotieven neuriede .
Ik had zoo graag wat van hem willen hooren over den
tijd der lij*feigenschap ; tweemaal vroeg ik hem er naar, en
tweemaal kreeg ik ten antwoord op mij*n vragen
: khk uje.
t3
p6mnietj! (= hoe zou ik 't niet herinneren!)
:met eigenlijke hoofd van het gezin was mhlu- oesjl,-a ; zij
was een klein dik vrouwtje, met smalle, ineengeknepen,
uiterst slimme oogjes die overal heengingen en ales zagen .
Ik weet niet waaraan ik het verdiende, maar ik was haar
vertrouwde en ze deed me solos verhalen, die meer dan
vertrouwelijk mochten heeten . Zij gevoelde zich ver verheven boven het gemiddelde peil der Russische vrouwen .
..,Ik- ben een ienastrhnka (vreemdelinge ; letterlijk : anderlandsche) ; ik b6n. Been . Russische vrouw, JhIcof Mawrlkiejewietsj 1) (zoo was mijn Russische naam) ; die zitten
maar altijd op hun stoel met de armen over elkaar en
zeggen : j b, nje zna'joe (ik weet niet) en : tsjtb bo&Ijet, to
boM et (= wat zal z! u, dat zal z! n) ; ik kan alles doers :
ilk, heb Fransch geleerd, ik kan aardappels poten, warm je
(een soort jam) koken, ja, ik heb het plan van het huis
hier ontworpen ; daarom kan ik 't ook niet met grootvadertje vinden : on major toetsja !" (= hij is mijn wolk) .
Ik nag vermoeden dat matoesjka's drukke werkzaamheid al in het verleden lag, want voor zoover ik kon
1) De Russen noemen elkaar in het dagelijksche leven pa ibmenie
ie Otsjestwoe = bij voornaam en vadersnaam . Als men met iemand kennis
maakt, met wien men sneer denkt samen to koinen, dan vraa,gt men, of
wordt gevraagd naar voornaam en vadersnaain, welke laatste den uitgang
oewietsj bij mannen, -ovna bij vrouwen krijgt b .v . TolstOj heet Ljef,
zijn vader Nikolaj, dus ; Ljef NikolAjewietsj . Zoo ook Anna
P .itwlona = Anna Pauls dochter enz .
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theeslurpen en warenje le -Delen, en babbelen met haar zuster MM hrja lewhnovna, die heele uren bij haar kon
zitten dorpsschandaaltjes vertellen en sigaret na sigaret
rooken .
Haar man was het puik der geestelijkheid, zei ze mij,
en blij dat ze niet waren als die, ' vertelde ze nu allerlei
kwaads van andere geestelijken en hun gezinnen : zooveel
geestelijken waren dronkaards ; op hander en voeten kon
je ze sons naar huis zien kruipen, vadertje! En spelen
dat ze ded.en! Hun laatste kopeek verdeden ze aan bet
hazardspel ; geen net mensch gaat dan ook graag met een
geestelijke om, maar zij en haar man kenden heel veel
nette menschen -- en ze noemde me eenheelereeks namen
op met deftige titels . Ret was eigenlijk nooit haar ideaal
geweest met een geestelijke to trouwen, en in haar jonge
jaren was ze met een Kaukasisch officier verloofd geweest,
maar dat won haar vader niet hebben ; daar kwam bhfjoesjka, ,die toen nog mooi was" en wht moest ze doen,
Jhkof Mawrikiejewietsj?
Als ze me dergelijke verhalen uit haar jeugd deed,
vergeleek zij zich altij*d bij Kitty, die lieve figuur uit
Tolst6j's Anna Kar6nina en aan het slot van haar
verhalen zei ze steeds, met een blik die instemming verwachtte : ,Kitty!"
Van Tolst6j ,als menscIL" (de onderscheiding is van
haar) moest ze maar weinig hebben . Die werkte niet
genoeg, die schr64f maar .
,,Weetu, JAkof Mawrikiejewietsj, wat zijn grootste
roem is? - zei ze me eens - dat hij een graaf is,, en
Loch sapagi6j en roebasjka draagt! (d . w . z . de gewone
Russische boerendracht) . Als mijnBari6sIewhjaowietsj
(haar zoos, een goeiige, domme dikkerd die van zijn plan
om ook geestelijke to worden was teruggekomen, en nu in
de veeartsenijkunde zijn heil zocht), als mijn Bari6s, een
graaf was, zou hij ook beroemd zijn met zjjn sapagiej en
roebhv,,jka!"
1k was in Rusland, toen T o 1 s t 6 j ,,de groote schrijver

van het Russische yolk" zooals hij vaak genoemd wordt,
zijn 75 1 "3" veriaarda. De liberale kranten en tj.jdM vierde
schriften stonden vol over hem, en verschillende geYllustreerde bladen gaven zijn portretten . 1 ) Dee grondtoon van
al wat er geschreven werd, was : hoe jammer dat die groote
knnstenaar moralist heeft willeya . worden ; een. meening (lie zijn
merkwa,axdigste uiting vindt in den brief, then T o e r ge -uj e f
van zijTi sterfbed tot Tolstbj gericht heeft . H~j bezweert
hem da rin de profet nta k op to gev n en den Pbus e-i r
weer trotsch to doer zijn op werken als ,Oorlog en Vrede"
en ,A -aita Kar4niua" .
.met i-atellectueele Rtisland heeft Tolst6j lief, zooais
een moeder haar liefsten zoos, wiens idealen echter verder
reiken clan zij iu haar ouderdom vermag to bevatten : ,het
is toch zoo'n lieve knappe jongen!
Jammer dat hij zulke
tD
rare id ee6n heeft !"
De voloens Mhtoesjka echt-Russische vrouw kon ill
bestudeeren in haar schoonclochter, de vrouw van haar
oudsten noon . Deze werkte in Petersburg op een bureau,
eu zij was in 't dorp achtergebleveng
met Brie hinderen,
een vierde verwachtende . Zij was een voorbeeld van slordige, morsige luiheid . Tegen de eteDstijden kwam zij altijd
met haar drie lieve, maar uiterst vieze kindertjes bjj
M,iltoesjka, en met hun vieren aten ze dan officieus mee,
proefden mee, zouden wij zeggen .
-1k heb in Rusland zoo vaak menschen aangetroffen
die we bier ,vreemd" zouden noemen ; menschen aan wier
oogeu, aan wier manieren het merkbaar is dat zij buiten
het dagelijksche leventje order familieleden en vrienden
Vim, nog een apart leventje leiden, dat zich eens plotseling
uaar buiten zal vertoonen in een daad, waarvan alleen het
zonderlinge to verwachten viel . Zoo'n mensch scheen mij
ooh Je1j&n.a, Nil-olhjevna, de schoondochter van
Mhtoesjl-a . Dikwijls kreeg ze standjes van Mhtoesjka ;
dat ze haar man en kinderen verwaarloosde, slat ze de
1) Er wordt veel over T o l s t o j geschreven in Rusland ; groote gedeelten van zijn correspondentie zijn reeds uitgegeven, en de voorname
tijdschriften geven vaalc bijdragen tot zijn levensgeschiedenis .
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(koeken met vleesch, rijst of kool opgevuld) liet aanbranden - en dan wend de Hollaiidsche huisvrouw waarvan ik
31-,'tt- oesjka, wellicht met stralende oogeD, had verteld,
haar tot voorbeeld gesteld . Dan antwoordde Jelje na
NieL-ol :ljevna niet veel, maar Rep met overelkaargeslagen armen de kamer op en veer (een Russische gewoonte,
vooral van vrouwea) en zei soms : ,mne
j'e fsi6 ravu6, tsjto
boMjet, to bokljet" (- 't kan me niets schelen ; wab zal
zijn, dat zal zijn), of ze rolde zich kalmweg een sigaret en
liet de rook door haar neus gaan .
Tel Moesjka was buitengemeen bijgeloovig eu streng
Grieksch-Katholiek . Als iedere vrome This had iii in haar
mooie kamer een kiejota staan - dat is een kastje met
glazen deuren, waarin heiligeuschilderijtjes staanverzaraelcl
- en waarvoor ik haar ell-en ochtend zag bidden . Fens
had haar jongstezoontje1K-,)Ija, eenaardiggevoelig-ve -ntje,
met wien ik vaak wandelingetjes in den omtrek maakte
hij leerde mij veel lied] es die hij mij met zijn hoog)e jongenssopraan, waaraan ik hem. Zonda(Ysochtends
bij het kerk.
gezang altijd k-on herkennen, voorzong - eens had het
ventje halsstarrig geweigerd een relikie, die lVlhtoesjl,-a
hem voor had gehouden, *te kussen . En, o wee! dien zelf
den avond wierp een jongen hem een kiezelsteentje tegen
zijn hoofd waardoor een klein wondje ontstond . Dat was
de hemelsche
'
straf, zei Mhtoesjka - en den heeler
avond moest het joggie op zijn knie8n, met het hoofd tot
op den grond gebogen, voor de kiej6ta liggen bidden . Door
den dunnen wand van mijn kamer peen hoorde ik hem den
ganschen avond krampachtig snikken, en smeeken oui erbarming : ,pamleloej, painleloej !" Den volgenden dag moest hij
met zijn moeder mee naar het Kremlj, waar de relikie8n
to zien zouden zijn, maar ook werd de dokter geroepen
die het hoofclwondje voorzag ; en den ochtend daarop vertelde lAhtoesjka mij als een wonder, hoe het wondje
begon to genezen, en hoe haar in den nacht eon engel was
verscheneia, die haar tot driemaal toe, tot driemaal toe,
Jdl,- o f Mawriki e j e w i e t s j, had toegeroepen : ,De tijd is
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Serafiem!" 1) En toen then dag bhtjoesjka haar een appel
nit Sar6wo (de wooi!3p]aats van Serafiem) meebracht,,
beschouwde zij dit als een wonderbaar voorteeken .
De lezer moet uit het voorgaande niet opmaken dat
mijn hospita een eenvoudige, geloovige ziel was ; zij was
een uitermate sluw wijfje, dat under een schijn van goedwilleiide eenvoudigheid haar slimme plannetjes altoos,
trachtte door to drijven, en ik had in mijn omgang met
haar al mijn Russisch noodig, om niet door haar beetgenomen to worden .
In de dienstbodev-.L-nAfhtoesjk,--t ;, N i n i e l l a Michhjo v n a, vond ik een exemplaar van een menschensoort terug,
waarvan ik in mijn Russische boeken vaak gelezen had, maar
van welker bestaan ik mij nooit een duidelijke voorstelli-nhad kunnen maken - zooals van veel Russische menschen
en toestanden, v66rdat ik zelf in het land was geweest .
Z~j was een klein, mager persoontje met niets opmerkenswaardigs dan haar diep-blauwe, innig-goede oogen . Zjj
trok mijn aandacht, omdat ik haar zoo vaak in een hoekjcstil en geluidloos zag zitten huilen. Ik vroeg' M A t o e s j k a
na,ar haar en zij vertelde mij dat zij o zoo'n ,ariegien-,'Jjka"
(origineele)
was. Op haar 18e jaar was ze bij M a t o e s j k a
t'
-ekomen als een frissche vroolijke boerendeern. Twee jaar
was ze in Wlad -djkieno geweest, toen l a t o e s j k a op eon
gegeven. dag merkie dat ze zwanger was . Ze onderhielf-I
haar daarover en vroeg haar uit. Eerst wilde ze niets
zeggen, niaar ten slotte bekende ze dat ze een avond,,goeljhja" (letterlijk : gewandeld had) met een parenj (boerenknaap)
en die had haar verleid ; maar had hij haar dan niet willen
trouwen ? Ja, had ze geantwoord, maar ze had een afschuw
van hem, ze gruwde voor hem, haatte hem - en ze was
vreeselhjk begonnen to huilep . Ret kind stierf een paar
dagen na de geboorte.
Deze geschiedenis had zich tweemaal herhaald in haar
gruwzame eenvoudigheid, en nu was ze dertig jaar en verdie in

1)

Een in de eerste helft der vorige eeuw gestorven kl'uizenaar,
zomer van 1903 met groot vertoon beilig is verklaard .
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wachtte haar vierde bevalling, van haar vierden minnaar,
Mien ze weer haatte, en weer Diet wilcleh -awen . En daarom
zat ze zoo vaak stilletjes to huilen, denkend om haar verleden en om haar toel-oinst. Ze was bizonder lief en vriendelijk,
en had een heldere hoogklinkende stem, waa.rmee ze wel
eens triestige lied] es zong ; midden in haar werk zag ik
haar wel op eens stil blijven staan en strak voor zich uitkij'ken . Zielsveel hield ze van den kleinen K o, 1. j a, Al A, t o, e s j k a' s jongste zoont-je, lien ze soms hartstochtelijk kuste
en omhelsde .
In deze voor een eenvoudig mensch w6l vreemde omgevingn leefde ik een maand . Al wat er droomerigs,vaa'Inos,
onbepaald in me is, kwam daar to voorschijn ; oude, bijna
uito,esleten stemmingen en herinneringen doemden weer bij
me op en vloeiden op wonderlijke wijze inMin . met wat ik
daar in het Russische dorpje zag en hoorde en voelde .
Den eersten September verhuisde ik weer naar de stacl .
Door aanbeveling had ik een kamer gehnurd bij een,,iiatelligente familie" (zoo luidt de terminologie in de advertenties) .
Alijn nieuwe woning stond in een echt-Russische buurt,
het ,zauiaskwarjltsje" = het stadsgedeelte aan gene zijde
van de rivier-Maskwt . In dit stadsoedeelte ontvluchten
de echte Moscovieters den vreemdeli -ngenstroom in Moscou ;
daar zie 7t men geen Fransche, Duitsche, Engelsehe namen
of uithangborden 1) daar gaan alle names op
skiej,
of, - ien uit, zooals 't een goeden Bussischen naam past ;
een fiets is er een curios -um ; een automobiel beteekent er
een revolutie. De huizen zijn er laag, wit of kleurig
geverfd, met groene, bijna Platte daken en vaak in 't vierkant door kleine tuiutjes om .geveia ; de lange heuvelige
zijstraten bereiken de heuveltjes die dit gedeelte van de
stad omgevein. .
11- sprak er straks van dat er zich zooveel vreemclelingen in Moscou ophouden . Het is mij opgevallen dat
bijna alle hau.d,elszaken van belang in Moscou door vreemde1) Geen winkel in Rusland of hij heeft zijn bontbeschilderd uithangbord . Wellicht is dit to verklaren uit bet analfabetisme der Russe -n .
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Duitschers der Oostzeelanden, de ,Ostzd'jskieje," die wel
5,R-ussische onderclanen" zijn, maar Been ,Russen ."
Er is een scherp onderscheid tusschen een .Roeskiej
p'bddanuiIj* -" (= Russisch onderdaan) en een ,Roeskiej"'
(= Rus) . ,Rus" heet men eerst als men van huis uilb
groot-Rus is, wat dan metee:u wil ze-gen : Grieksch-katholiek .
Het eenige waardoor men, behalve door naturalisatie in
een ander land, (lets wat zeer bemoeilijIlct wordt) zijn Russchap zou kunnen verliezen, is verandering van godsdienst,
maar dit is verboden ; men mag vroom zijn, of zoo liberaal
als denkbaar is : is men 66nmaal Grieksch-liatholiek, dan
blijft men 't ook. Een tijd geleden waren een stuk of wat
Lijflandsche boeren door schoone voorspiegelingen overgehaald
tot het Grieksch-katholicisme . Ze kregen echter berouw
en verlangden naar hun trouwen Duitschen bijbel ; zelf
moesten ze Grie -ksch-katholiek blijven, dat wisten zij, maar
nu wilden ze tenminste hun kinderen redden en ze brachten,
die naar hun oude ..,pastors" en vroegen die, of ze hun
kinderen bm wilden doopen . Deze deden dit godgevallige
werk . Maar daar kregen de Russische ambtenaren het in
de gaten ; de vrome pastors werden gevangen genomen en
verbannen, of op andere wijze zwaar gestraft . Loch wijd
houdt de Orthodoxe kerk haar poorten open voor iederen
, 5 L -utheraan" of Roomsch-katholiek, die bij haar zieletroost
of voordeel zou willen zoeken .
Een Jood, al woont zijn voorgeslacht ook reeds eeuwen
in Rusland, blijft jewreej - hebreeuwer heeten ; een Pool
blijft PoIjhk 1) en hangt in veel gevallen slechts daarom
zoo aan zijn Room sch-Katholicisme, omdat zijn nationaliteit
daarmee verbonden is . Een Oostzee-duitscher heet ,nj6mmetSII 2) - Duitscher, of naar zijn godsdienst : ,Ljoeteranien
-- Lutheraan .
1) vgl. den Joodschen eigennaam Polak .
2) Njbmmets beteekent eigenlijk de stomme" = de niet-IRussischsprekende (vgl . barbarus) . Vroeger noemde men iederen West-Europe6r .
,,njemmets" en onderscheidde men een Hollandschen, Enge1schen, Deenschen .
,,njemmets ."

46 Wanneer men over de Koeznj6tskiej most (- Smids-brug) de Pjetr6fka, de TwjerskAja, (de drie voornaamste
winkelstraten) loopt, ziet men bijna niets danon-Russische
namen . De groote machinefabrieken zij*n bijua alle in
Duitsche handen, en Russische apotheken herinner ik mij
niet gezien to hebben ; de apothekers in Moscou zijnDuit-schers, of Joden . Dit bedrijf is den Russen ook bij uitstek
,oneig.en : dit fijne werk, waarvoor groote helderheid en
itauwuezetheid ge8ischt wordt, komt vol strekI.1- niet ov- ereen
met het weinig-minutieuze van hetRussischevolkskarakter .
Bier valt ook op to merken, dat onder de groote staatslieden in Rusland zooveel Duitsche namen gevonden wor,den : Bunge, von Criers, Witte, Lamsdorff, von
Plegwe, von Pleske, Senger, Friedrich etc . etc .
Ik heb bij veel Russen een waren haat tegeu deDuit-schers kunnen waarnemen . ,.,Ze komen aII44n in ons land
- zei me eens iemand - om er rijk to worden ; ze ken-7aen ons niet, willen ons niet kennen, wetens niets van
ooze litteratuur en onze kunst, en verachten ons, oordeelende naar onze uiterlijke slechte eigenschappen ."
Dit haide oordeel over de Duitschers is in veel opDe Duitschers oordeelen Jaatzichten gerechtvaardigd .
,dunkend en oppervlakkig over de Russen ; zij ergeren zich
over hun ,Faulheit" en ,Schmutzigli-eit" en gebrek aan
,,Ausdauer", en voelen zich in hun keurige netheid en
nauwgezetheid en bij-de-pinken-zijn verre verheven boven
-den
Rus ; zij leven in hun eigen Duitsche kringen, en bemoeien zich maar weinig met de Russen en het Russische ;
,alleen den samowaar en het sigaretten-rooken hebben zij
van hen overgenomen .
Ik had eens een gesprek met een Duitscher, een netge'kapt, zorgvuldig-gehleed, schoon-gewasschen heertje ; hij
woonde al vijftallen jaren in Moscou, en had al den rang
van ,Staatsraad" verworven ; we hadden het over de armoede
in Rusland, over de immer-wassende proletari8rs-bevolking
in de steden en het uitgemergelde platteland . ,Och!" zei
het heertje, en snipperde een pluisje van den zijden lapel
, jner smoking, -- ,Och, de Russen dragen veel to hooge
-zi
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laarzen ; voor het geld van het overbodige leer zouden ze
zich allerlei noodige dingen kunnen koopen . . ." Een der
aanwezige dames, ook een Duitsche, was het niet met hem
,eens ; zij zocht de oorzaak der mis6re hi6rin ; dat er zooveel
boeren in de steden woonden : vergelijk daar Berlijn of
Frankfort eens mee! Wdr zag je niets dan net-gekleede
-menschen!
Toen ik weer in de stad kwam was het herfst . De
Russische herfst is een zeer korte en ,schroffe" modulatie
naar den winter ; er is niet dat stifle weemoedige sterven
van den zomer als bij ons - maar die dwaze zomer krijgt
bevel binnen vier-en-twintig uur het land to verlaten, en
de herfst doet nietss anders dan luide den aantocht van den
komenden winter verkondigen .
De rijke Russen, van hun datsja's komende, gaan nog
een maandje naar de Krim, en komen terug als 't reeds goed
koud is en de pelzen al gedragen kunnen worden .
:met regende en woei, en al het Russische stratenstof
-was tot een dikke, pappige modder geworden . Van de hooggelegen stadsgedeelten stroomde het regenwater in ware
golven naar de lage stad, en alle putten en kuilen waar
de Mosco-asche straten zoo rijk aan zijn, werden tot plasjes
en meertjes, die de huurkoetsiers gebruikten om hun paard
,,een beurt" to geven .
Dit is het zwakke in de schoonheid van Moscou, dat
zij verdwij-*nt of tot ergernis wordt bij nattig, somber weer .
De schoonheid van Moscou heeft iets pralends, als een
opzettelijk aangebrachte versiering ; maar o, als het donker
is en regenachtigg
dan vormen het goud en wit en de helle
kleuren een naargeestig en wrevelig makend contrast met
het grauwe en grijze van lucht en aarde ; dan is Moscou
als een verr4gende illuminatie . Zie onze Hollandsche en
steden bij druilig, herfstig weer . Loop door
Brugge, en zie hoe de stille, rustige vormen der huizen,
hun oude, goede, tinten inniger en doordring-ender worden
van schoonheid . Ik herinner mij dat ik eens op een regen,dag over het Kremli liep en met gefronsde wenkbrauwen
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de vaal-natte kerken aan zag, en dat mij then in eens to
binnen kwam hoe ik eens in den regen in Edam op de
hooge brug had gestaan en naar de grijze wolken gekeken,
die boven het grachtje dreven .
Moscouu en Edam!
De wintervermaken waren reeds begonneu. . De Moscovieter, d .w .z . de Moscovieter van meer dan 1500 roebels
inkomen, is een hartstochtelijk liefhebber van opera- en
comedie-voorstellingen . De theaters van eenige beteekenis
zijn altijd stampvol . Ret Russische publiek is zeer bizonder
in zijn bijvalsbetuigingen . Ret is weinig gezegd : men
schreeuwt ; bruit is hat woord . Ik woonde eons in hat
Groote theater 1) een voorstelling van Faust bij, waariu
de Mephisto-rol door S j a l j h p i e n gezongen ward . S j a 1 j hp i e n! De lieveling van alle Moscovieters, vereerd en benijd
door de manner, vertroeteld en aangebeden door de vrouwen,
die hem 's avonds aan den uitgang opwachten om een glimlach op to vangen, zijn harden to kussen . Ik zat hoog, in
een loge vol studenten . Na elke groote scene was er een
gegil, gestamp, gebrul en geklap dat ik er zenuwachtig van
word en prikkels onder mijn haar begon to voelen . Achter
mij stond een groote, forsche student ; met schitterende,
oogen stond hij to schreeuwen en riep met beide handen
aan den mond : Sj%,-ljb,-pienj
bis bis, Sja-ljA,-pien! Naast me
zat een juffertjo, zeker een IkoersIstka ; 2) zij klapte maar
en had een hoogroode kleur ; schreeuwen deed ze niet,
maar ik zag haar lippen bewegen : S j a lj a pie n! Door de
heele zaal golfde hat hooge, gerekte gillen : S j a - I j a - pie n !,
Zeven keer ward hat gordijn opgehaald en kwam de ranke,
lenige gestalte van den mooien zanger voor het voetlicht ;
den achtsten keer bisseerde hij hat verlangde - en toen
klonk weer hat gegil, onstuimiger nog en dringender en
1) De voornaamste theaters in Petersburg en Moscou worden op,
keizerlijke kosten onderhouden .
2) Zoo worden de meisjes genoemd die de ,cours" van Hooger
Onderwijs volgen . Meisjes mogen in Rusland geen studenten zijn . En
nu heeft men er dit op gevonden .
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jonkman .
Een ooggetuige verhaalde mij bet volgende voorval .
All",ij een van de eerste opvoeringen van. Gorikie -i's
5,Nachtasyl" raakte een student, die op de bovenste gaierij
zat, z66 in vervoering dat hij, moe van bet stampen en
schreeuwen, uit -niet-sneer-weten-wet-to-doen om zijn geestdrift to uiten, zijn overjas near beneden slingerde . Toes
begun hij weer to klappen, en boog z66 ver over de galerijleuning, dat hij er over been duikelde . Gelukkig bleef hij
aan een der candelabras van een lagere galerij hangen en
toes men hem door middel van een brandladder bevrijdde,
schreeuwde hij nog den naam, van een der acteurs .
Het Russisch publiek houdt bij bet zien en hooren
veal van bet groote in omvang, bet luide . Hoe luider en
klinkender de stemmen, des to meer komt bet publiek in
geestdrift. In de opera's wordt vooral van decoratief en
costumes veal werk gemaakt ; daze zijn bv . in bet groote

theater werkelijk bizonder, terwijl de zangers en zangeressen,
enkele ,sterren" uitgezonderd, middelmatig zijn, hoewel bun
stemmen ells laid zijn, laid nweten zijn, om . die geweldige
zeal to kunnen bezingen .
Heel beroemd en geliefd in Moscow is een onlangs
opgerichte schouwburg, bet Choed6zjestwjenniij tejaatr
(= de artistieke schouwburg) . Dit was oorspronkelijk een
vereeniging van rijke dilettantes, die zich door toewijding
en studie allengs ontwikkeld hebben, zoodat ze nu eein . der
baste tooneelgezelschappen van Rusland vormen . Winst
maken is niet bun duel, en niets wordt gespaard om de
voorstellingen zoo goad mogelijk to doen zijn . Ze hebben
een eigen zeal, die geheel ,dekadj6nt" is ingericht . ,Dekadjent" zeggen de Russen . Wij zouden vroeger gezegd hebben :
„op z'n nieuwe-gids ." Decadent en decadentisme zijn in
Rusland Been woorden met de min gunstige beteekenis,
die wij er vaak aan hechten, maar de seam . van een door
verkooper en publiek erkende kunstrichting . Then. ken
zonder gevaar van uitgelachen to worden een Moscouschen
winkel biianengaan en vragen om eens wet decades to
4
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direct begrijL*pen
wat u bedoelt .
Z3
[let artistiek theater geeft stukken van I b s e n, S u d e rm a n n, H a u p t mm a n n (alle drie zeer geliefd in Rusland)
en ook tooneelwerken der jonge Russische belletristen,
G6rjkiej, Tsj6chof .
Tsj6chof is een hier nog weinig bekend novellist .
Ik ken in Holland alleen een tweedehandsch vertalinkje
van enkele zijner novellen . Hij schrijft het modegenre in
Rusland : korte pakkende verhaaltjes, waarvan hij ettelijke
bundels uitgegeven heeft . Hjj is eenigszins to vergelijken
met h a I k I a n d, maar hij schrijft eenvoudiger, fijner, roerender. Hij is erg populair in Rusland en men spreekt al van
een ,Tsj6chofskpje nastrojenieje" = -een Tsjecho fsehe,
stemming.
In dit theater heb ik een prachtige opvoering van
Gorjkiej's nachtasyl gezien . De Russische tooneelspelers
hebben iets voor op de onze ; dat is dat zij bij het nabootsenn van personen uit anderen stand dan de hunne niet
zooveel to veranderen en to bestudeeren hebben, als de
Westersche tooneelspelers . Er bestaat een voor ons verwonderlijke overeenkomst in de spreektaal en gebaren van
alle standen ; ik heb met knjazen (vorsten) gesprol-en,wier
woorden, zinsaccent en gebaren maar weinig verschilden
van die van een moezji6k (boer) . Wellicht zal het sterk
toenemen der stadsbevolking 1) op den langen duur een
einde maken aan die eenheid en het verschil tusschen
,,stadsmensch" en 55 buitenmeDsch" net zoo groot maken als
in 't Westen .
1k was juist een paar dagen to voren in de buurt geweest waar Gbrjkiej's stuk speelt . Die buurt heet de
Chletrof riijnok . Ret is een klein, vierkant plein in 't
hartje van de oude stad, de menschelijke vuilnisbak van
1) De stadsbevolkingen in Rusland nemen niet, als bij ous, toe
door vermeerdering van het aantal geboorten, maar doordat er steeds meer
boeren, door allerlei wantoestanden van hun land beroofd, werk en eten

komen zoeken in de stad ; nergens is de sterfte in 't algemeen, on de
kindersterfte in 't bizonder zoo groot als in de groote Russische steden .

51 Moscou . Hij die daar komt moet alle hoop laten varen ;
hij heeft afgedaan met het schoone en goede leven ; hjj
teekent zijn eigen zedelijk doodvonnis . De personen uit
,,Nachtasyl", de baron, de tooneelspeler, Wasja, zijn geen
ficties : z~j behooren tot de bevolking van dit helsche oord .
De nachtasyls zjjn sombere groote huizen met groote
kale zalen, waarin als eenige meubels lange tafels staan
met lichthellend blad, de slaapplaats der logeergasten .
Toen we een van die lokalen binnentraden lagen op een
der tafels twee zware mannen ronkend to slapen . Een
derde zat recht op en keek ons met zijn waterige, halfverdwaasde oogen aan en krabbelde z -jn bloote borst .
In een hoek zat een vrouw, die een kind het hoofd
rei -nio-de . Buiten wemelde de menigte . Ik zag er uitgemergelde, door kommer en zonde vertrokken gezichten,
gezichten van doffen opstand en vertwijfeling, vrouwen in
wier trekken de herinnering aan haar zondig misbruikte
schoonheid lag, en kinderen zag ik er krioelen, kinderen,
die in die om-eving van zedelijke en lichamelijke vervuiling
nog niet het hoopvolle, het hoopgevende verloren hadden .
Men neemt van then Chletrof riijnok een indruk van
verdrietigheid en mistroostigheid mee . Ik heb er bijna
niet durven ademhalen, en toen ik wegging voelde ik hoe
naijn gezicht zich ontplooide en ik schrok er van, toen ik
merkte hoe ernstig het had gestaan .
Eon paar dagen daarna, zooals, ik reeds vertelde, zag
1k in de ,dekadent"-versierde zaal van het kunsttheater
Gbrj*kiej*'s stuk, waaraan het Moscousche publiek zich
niet zat kan zien . Gbrjkiej's stuk is mij to ,po8tisch",
niet in de typeering van de personeu., maar in de verhouidiugen der handelende personen onderling. Bij het zien
wenscht men zich bijna zoo'n verloopon mensch to ziju,
,,die toch wel wat mooi's heeft ." Men is door het geschrijf
,der jonge Russen, van den ,bas-jhk" (= vagebond ; letter1ajk barvoeter) bijna een cultus gaan maken . In eon Russisch
caricatuurblad zag ik een teekening die eon „bas -jhk"
voorstelde staande op een hoog voetstuk ; rond dit voetstuk
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Toch is G 6 r j k i e j 's stuk er de aanleiding toe geweest
om, den Cbletrof rUjnok tot een question briAlante en corms missoriaal to makers . Waarschijnlijk zall dit sombere oord .
verdwijnen - maar dan zullen Moscow's kwade stoffen weer
ergens anders een richting moeten vinden . Men geneest
been kanker door alleen het booze gezwel weg to snijden .
Tijdens dat ik in Moscou was, had er een bijna alge,
meene typografen staking plaats .
Toen de oude dienstmeid van mijn hospita, Aj-Iarja
Phw1ona, mij op een ochtend den krant niet bracht en
ik haar de reden daarvan vroeg, vertelde ze me dat, naar
ze gehoord had, de rabbtsjieje boento6joet, dat de arbeiders
in opstand wares . Bij anderen navraag doende, vernam
ik dat ze er ook iets van gehoord hadden - maar het
rechte moist niemand . De bibliotheek, waar ik dagelijks,
werkte, lag vlak bij de reusachtige man6ge, een gebouwdat berucht is geworden bij een van de laatste stoedj6ntskieje bjesparjhdkie (student enopstootj es), toen de politie
en de kozakken de studenten het gebouw in ranselden, en
ze er een tijdje opgesloten hielden, omm hen tot kalmte to
brengen.
In de nabijheid van die man6ge was nu een escadrou
kozakken geposteerd ; groote forsche mannen op kleine
sierlijke paardjes, gewapend met hun verfoeilijke lange
leeren zwepen, aan welker uiteinde een metalen kogeltJ&
is bevestigd . Dic, kozakken zieu er beangstigend koel en
hard uit, en men kan bevroeden dat zij zonder genade do
genadelooze voorschriften van hun superieuren zullen.
opvolgen .
De drukkerijen, die ik voorbijkwam, wares door afdeejingen politie afgezet ; dit en hetniet-versehijnen der bladen
was het eenige wat de buitenstaander van de staking
bemerkte . Toen na een dag of drie de krant weer gebracht
werd zei mijn hospita : ,'t Schijnt weer afgeloopen to zijn!" ,
De redactie berichtte ,dat buitei3 haar schuld de krant .
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woord . Later las ik uit mij toegestuurde Hollandsche
blade:n, vrij uitvoerig de toedracht der zaak ; en een goedingelichte vertelde mij hoe de staking glansrijk gewonnen
was door de niet to loochenen billijkheid der arbeiderseischen, maar hoe Loch de hoofdleiders verbannen waren

of op andere wijze zwaar gestraft, en hoe anderen langs
administratieven weg naar hun geboorteplaats terug waren
gebracht, en in plaats van hun gewone paspoort een ander
terug gekregen hadden, waarop hun misdrijf met gewenschte
duide'Iijkheid vermeld stored .
De perscensuur in Rusland is uitermate streng . .Ale
kranten van invloedrijke vreemde laden komen v66r de
bezorging aan de geadresseerden eerst op het bureau van
den censor, die ze leest en verdachte artikelen of berichten
iaat zwart makers met een vetten, dikken inkt, die er niet
of to schrappen valt - ik heb 't vaak geprobeerd!
Als een gewraakt artikel erg veel plaats inneemt, dan
vindt men het den inkt niet waard en knipt het uit. Mijn
Keu1sche contubernaal verdonnerwetterde altijd den censor
als hem het gehavende Berliner Tageblatt werd gebracht,
welks bijblad Ulk sours op een uitknipsel geleek . Bladen waar
to veel aan to knippen of zwart to maker zou zijn, worden
eenvoudigweg verboden .
Voor de Russische kranten heeft de censor een keur
van geniepige straffen ter zijner beschikking . Men kan bv .

lezen dat een zeker blad in zes maanden geen advertenties
mag opnemen, of niet op straat mag verkocht worden, of
drie maanden in 't geheel niet magversehijnen, of kortweg
verboden wordt - en dit alles zonder opgave van redenen .
Het was eigenaardig to zien hoe omzichtig de liberale
blades over den komenden oorlog met Japan schreven . Ze
gaven beschrijvingen, erg neutraal, van Japan's ontwikkeling, van Japan's krijgsmacht, vertaalden artikelen over dit
onderwerp uit ,Daily News" en jigaro" ; maar van kloek
en duidelijk-gezegde meeningen Been spoor . Het dapperste
wat een krant kan doen, is over een gewichtige zaak zwijgen.
Zoo hoorde ik iemand de Ro4skieje Wj6ddomostiej, een
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geschreven had over het feest ter gelegenheid van Serafiem's heiligverklaring : dat was nog eens funk !
Het is roerend to zien, hoe de Russ-en den spot drijveu
met hun eigen ellende . De regeering laat dit tot zekeren
graad toe. Laten ze maar spotten, denkt zij, als ze me
maar vreezen . Gbgolj is het, wiens spot het treffendst en
vlijmendst is, die het luidst omm zijn land gelachen maar ,
ook geweend heeft . Nooit heeft de gruwzaamheid der
lijfeigenschap mij sterker geroerd dan bij de lezing van zijn
boek ,Doode Zielen" . 1) G 6 go 1 j heeft in dit boek gelachen,
omdat hij niet meer weenen kon .
De groote Russische schrijvers zijn alien profeten, boetpredikers van het heden, wijzers naar de betere toekomst
die komen gnat. Hun hoofden zijn vol en hun harten zwaar
om hun yolk, voor en over hetwelk zij alleen mogen denken,
niets doers . Het schrijver-zijn in Rusland is niet, zooals
vaak in 't Westen, een eervol ambt, een beroep, maar de
Russische schrijvers zijn geroepenen onder hun yolk, die
groote zwijgende, stomgeslagen massa, gebukt gaand onder
een Teed welks oorzaken zij niet kennen, niet vermoeden
kunnen, een Teed wat zij als een hun van God opgelegcl
lot gewillig, 0 gewillig dragen . 0 ze hebben hun land en
volk zoolief, Gbgolj, Tolstbj, Dostoj6fskiej,Toerg 6 n j e f, G o r j k i e j, en willig hebben ze gedragen en
dragen nog de slagen die de , gruwzame regeering hun toebrengt, want och, zij weten wel dat die regeering weinig
uit to staaun heeft met hun yolk en datd,'Ithenzouzegenen,
als het kon weten wat ze voor zijn heil willen . Wat de
werken der groote Russen zoo'n wjjding geeft is het medelijden, het onbegrensde, ondoordachte misschien maar zoo
iniaige medelijden, en hun liefde voor hun land is het
inedelfideu, dat ze er voor voelen .
Moscou, de witsteenige, zooals de stad in den volks1) De lijfeigenen werden zielen genoemd .
Men sprak van een
grondbezitter met 100 zielen - zooals men spreekt van een boer met 100
'stuks vee .
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Een van de voornaamste dier relikie8n is een wonderdadig
moeder-gods-afbeeldsel . Het staat in een klein kapelletje
met een goudbesterd blauw koepeltje, vlak bij het Kremtj
en hij, die dit kapelletje voorbijgaat zonder zijn hoed af'
to nemen, diep to buigen en veel kruizen to slaan, is wel
z44r van God verwijderd .
Dag en nacht schitteren de gouden wander van de
flikkerende kaarsjes, gesche-nken van heilverwachtenden .
Als de Tsaar naar Moscou gaat is zijn eerste week to bidden
tot de jewerskaja b&zjija maatj" de Iberische moeder Gods . .
Eens op een avond - het was midden in den winter
en de thermometer wees 20 grader. (Raumur) worst aan
kwam ik van een laat bezoek langs het kapelletje en zagdaar veel menschen . Ik vroeg den iezwosjtsjiek van mijun
sleetjel) wat er to doers was .
..,Etto nietsjew6 barien! (= Dht is ni6ts meneer) . De,
Iewerskaja M a a t j gaat daar straks uit rijden" .
Ik stapte uit en liet mijn voerman, die diepgebogen
had voor het kapelletje, wegglijden . Op de treden van het
kleine gebouwtie lag, in schapenpelzen gedoken, een 40 of
50 tal menschen to slapen, en van alle zijden kwam en
menschen van allerlei stand aanloopen ; officieren in hun
rijke beverpelzen, soldaten, armoedig gekleede studenten, .
werkliecleu, gymnasiasten, dames, vrouwen uit het yolk en
zelfs kleine kinderen . Allen legerden zich voorde gesloteya ,
deur van het huisje, of stonden zich warm to slaan en to- ,
trampelen .
Op een kleinen afstand van de menschenmassa stond,
een klein bleek vrouwtje . Ze was hoogst zwanger, en omm
haar armelijk figuurtje had ze een ouden gelapten schapenpels
aan, then ze zoo dicht mogelijk met haar linker arm tegen
het lijf drukte . Met starende oogen, het hoofd een beetje
naar achteren gebogen, keek ze naar het huisje, hief toen
haar rechterarm. op en drukte de vingers vast tegen het
1) De huursleetjes zijn kleine voertuigjes zonder leuning of kap
met amper plaats -u<)or twee personen .
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voorhoofd, sloeg een kruis en toen zij zich ophief van de
diepe buiging zag ik weer haar vochtige oogen en murmelende lippen, en weer boog ze eu. veegde haar tranen af.
Plotseling kwam er beweging order de menigte. De slapenden
verhieven zich en alien keken naar een straat die op het
plein uitkwam . Tilt die straat kwam een groot zwaar
ouderwetsch rijtuig rijden, bespannen met zes paarden waarvan de drie linksche door in large kleeren gehulde manner
bereden werden . Ret rijtuig was kwistig en kunsteloos
met goud en zilver versierd . Ret kwam de I e w e r s k a j a
M a a t j halen om haar to vertoonen aan rijke zieken, die
niet tot haar konden komen om de begeerde zaligheid
deelachtig to worden .
- .Tit het rijtuig stapten twee, in blinkend ornaat gekleede
priesters . De inenigte maakte ruimte en de priesters openden
de deur van het kapelletje . Maar dan houdt de massa zich
niet meer in, en dringt op om de of beelding van de wondergoede, wonderdadige, immerhelpende Moeder-Gods to zien,
aan to raken en, God geve het, to kussen misschien ; velen
werpen zich op de knie8n en slaan het hoofd , met dofFe
slagen op den hard-bevroren grond . Met moeite kunnen
de geestelijken, die met koele oogen hun werk doen, het
afbeeldsel in het rijtuig brengen ; de menigte omringt het
voertuig en kust het hout, de bespanning, de leidsels, de
paarden zelfs. Maar w6g gaat het rijtuig, en de menschen,
nu niet meer opeen gedrongen, kijken het na zoolang ze
kunnen, buigen zich weer diep en maker het teeken des
kruizes, of kussen de gesloten deuren van het kapelletje
dat nu zoolang een copie van het of beeldsel bewaart . Dan
slaan de mannen en vrouwen hun pelzen dichter om zich
heen en gaan naar huis, getroost, gesterkt - tot morgen,
want dan rijdt de Iewerskaja Maatj weer uit, en dan gaan
ze er weer heen .
Ret is iets zeer treffends bij een Grieksch-Katholieken
kerkdienst, dat de kerkgangers staan gedurende den dienst .
En hoe staan ze ? Met het bovenlijf een beetje achteruit
gebogen, op 44n been leuinend, en het hoofd een beetje op
zij staan ze to wachten, nederig en deemoedig op wat de
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djaak (voorzanger) de liturgie en hem antwoordt het onzichtbare koor in de eenvoudige Russische kerkh armonie6n, dat
vooral door de hooge jongenssopranen zoo een bizonderen
indruk maakt . De menigte staat en wacht ; en buigt als
de naamm des Heeren wordt genoemd . Overal worden lange
dunne kaarsjes d66rgegeven, die aan den ingang to koop
zijn, welke dan bij de altaren worden ontstoken en het
good en zilver van den heilige aan wie ze gewijd zijn, doer .
blikkeren . Ik sta dicht bij den ingang waar een troep
pelgrims staat, wellicht van heel ver gekomen, want hun
hooge dik-vilten beenbekleedsels, zijn erg versleteit en zij
steunen op Iange wandelstaven ; zij kijken met extatische
blikken near den geestelijke die de mis bedient . Bij de
heiligenbeelden in 't rond liggen kleine groepjes menschen
op hun knie8n to bidden ; de, heiligen zuilen hun voorspraak
bij God zijn, als Hij doof bljjft voor de eeuwenoude wenschen
van zjjn Volk .
Dit zijn enkele mijner herinneringen aan Ruslaud ; het
zijn slechts persoonlijke indrukken, die ikden lezergegeven
,
heb . Z66 heb ik Rusland gez-i en : een dark Russia ; en een
adere- aanleg d an de mijne is noodig om den lezer een
merry Russia to toonen . Voor mij is Ruslandd een land van
somberheid en melancholie ; en toen ik op een vroeo-en
winterochtend de Russische grenzen achter mij liet en de
wijde besneeuwde vlakte uit het oog verloor, was het mij
is 't kinderachtig?, - alsof ik mij schuldig voelde dat
ik dit acme, gekluisterde, kreunende land met zijn droevige
foekomst aan zich zelf moest overlaten, zonder iets gedaan
to hebben om het to helpen .

egatieve en positieve armverzorging
DOOR

Mevr . M . G . MULLER-LULOFS .

Van den indischen pries Gautama, den stichter van
't Buddhisme wordt verhaald dat hij in zijn jeugd een
sterke neigiug had tot droef gepeins ea vroom verdriet.
Zijn vader, vreezend dat deze neiging hem voeren zal
tot een leven van vereenzaming en zelfkastijding in plants
van tot de hem toekomende wereldheerschappii,trachtvoor
hem een verblij*f to scheppen, waar alles schoon is, blij en
vreugdevol . Van ziekte, pijn, armoede, ouderdom, noch
dood ma- gesprokein worden .
vie er kwijut in 't lief) ~jk
oord, wie spreekt van leed, tranen, o-nrecht, angst, of van.
't aaklig lijkvuur wordt verbannen . Grijzende haren worden
als hoopverra-ad beschouwd . Elke coos, die is nitgebloeid,
elk blad, dat verdort, wordt aanstonds afgeplukt en verbrand . Een sterke, breede muur met drie dubbele koperen
poort, gegrendeld en geboomd, sluit dit lustpaleis of van
de overige wereld . De wachten hebben bevel niemand
door to later, zelfs niet den prins . Zoo hoopt de koning
in een kunstmatige schijnwereld van schoonheid en genot
de groote levensrealiteit voor zijn zoon verborgen to houden .
Natuurlijk echter to vergeefs . De natuur zelf is met haar
strijd om 't bestaan niet aan 't menschlijk oog to onttrekken .
Van de rozen, die de vorst in overweldigenden overvloed
voor hem heeft doen opbloeien, hebben de doornen bij 't
plukken 's Prinsen hand verwond . Hij heeft de mier bespied, die version den wordt door de hagedis, op haar be -urt
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zoekt, en straks zelf weer wordt meegevoerd door den valk .
-, .,Die doodde weed straks zelf vermoord ; bet levee leefde~
van den dood ."
Het droef gemijmer wijkt niet . De grins vraa-t en
twijfelt . En als steaks een blanke zwaan, door 's jagers pijl
gewond, 5't blanke dons door 't vloeiend bloed bevlekt,' -'
hem voor de voeten valt, en hij 't dier met vrouwelijl,-e
teerheid verpleegt en aan 't leven weer geeft, - dan voelt
hij, ,door 't kloppend hart zich van ,zijn taak bewust, om
,,medelijden in der menschen borst to wekken, en als tolk
55der spraaklooze aard, den strooni to stuiten van haar bitter
„feed.." ,,G-a, laat jnzj peinzen over wat ik zag ."
En G a u t a m a zet zich neder onder den Jambuboom,
die zijn schaduw als een beschuttend dak over hem heenspreidt, en uit den bloesem van den boom klinkt 't zacht :
,,laat 's konings zoon met rust ."
Van then stond of aan is er geen rust voor hem voor
dat hij ziet en -wet, kent en begrijpt . Hij zegt 't zijn
wader aan dat hij zien wil, wat ligt achter de koperen
poort . De worst, verontrust, zendt ijlboden naar de stad
met den eisch : ,dat zij zich sierlijk tooi, opdat niets droevigs
.,,zichtbaar blijv! Niet een, die blind, of lam, of ziek, of
,'loud, melaatsch of zwak is, koom' voor 't licht ."
Alles gaat goed ; de prins ziet niets da-n blijde gezichten,
totdat midden op den weg ,aau
.s tromp'lend uit het hutje,
,,waar hij school, een bedelaar zich voortbewoog, mismaakt,
,,onrein, gehuld in lompen, een oude afgeleefde man . Geef
,,een aalmoes, goede lien, zoo bad hij, 'k sterf van daag of
,,morgen ." De pries, geschokt, vraagt ziju dienaar : „vat
,,wezen is dit, 't lijkt een mensch? Wordt ooit een
5-Imensch aldus geboren?" De dienaar staat spraakloos,
en de prins beveelt : ,Keer om, rijdd mij terug, 'k zag
,,andere dingen dan 'k had verwacht ."
Hij vermoedt de waarbeid dat ook hier een schijnwereld
hem wordt voorgetooverd . Hij eischt van zijn vader de
belofte dat hij, vermomd in de pij van een hermiet, verzeldd
van zjiri trouwen dienaar C h a n d a, op nieuw stadwaarts
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mag gaan om to zien de realiteit, de wreede werkelijkheid
van 't mensche-nlot . Hij gnat en ziet . Hij ziet harden
arbeid voor schamel brood ; hij ziet schaamteloos lokkende
zonde ; hij ziet harden opgeheven om een aalmoes ; hij ziet
haat en afgunst op gezichten van menschen ; hij ziet maunen
met benevelden geest ; hij ziet de pest haar slachtoffers
neervellen ; hij ziet de lijken verbranden tot een handvol
asch, dat de wind verstrooit, . . hij weet inu, weet dat leven
lijden is .
55 Toen sloeg de Buddha 't goddelijk blinkend oog
0 betraand
,,ten hemel en op de aarde een blik vol hemelsch medelijden,
en opwaarts beurtelings, als zocht zijn geest,
. .verlaten dolend, in de verte een band, die aarde en hemel
,,bond, verdweuen weer, verloren, verwijclerd ., toch gezien,
_, .,bekend, en dus to vinden . ." Somber keert hij terug
naar 't paleis, hij weigert alle voedsel, hij peinst en
zucht naar balsem voor de lijdende alard, . . . totdat op
eenmaal een hemelsche zonnestraal doorbreekt : „a is 't eens
,,,gelukte? Een middel moot bestaan, er moot een uitvlucht
,,,zijn . In kou verging de mensch, tot eind'lijk iemand
,,aan den killen steep den schat, aan 't koest'rend zonne,,licht ontleend, den rooden vonk ontlokte ."
Hij zelf wil then vonk gaan zoeken, 't licht en de
waarheid, die heel de menschheid verlossen zal . En als de
tijden vervuld zijia, clan drukt hij een kus op de lippen
van zijn slapende vrouw, straks de moeder van 't zoo
vurig begeerde kind, en ontvlucht 't paleis . De koperen
poorten openen zich van zelf. Aan den ingang van de
wereld der levensrealiteit legt hij al de versierselen der
schijnwereld of en zegt tot zijn dienaar : ,Breng alles aan
,,den koning met de bee, dat hij zijn zoon vergete, tot hij
,,keert tienvoudig prins, de koning van een rijk door stil
„gepeius verworven en door kamp omm licht . Indien 't mij
,,eerlang daagt, o dan, dan hoort heel de card mij toe door
,,vrijen dienst, door liefde's macht gewon -nen : Want den
,Aaensch redt slechts de mensch ." 1)
1) De aanhalingen zijn ontleend aan ,The light of Asia" van
Edwin Arnold (vertaling van Dr. H . U . Me ijb 00 m) .

Tot zoover 't verhaal van den Buddha, die aan millioenen menschen waarlijk tot licht is geworden .
Dit verhaal heeft voor mij altijd een bizondere bekoring.
Dikwijls heb ik mij in de plaats van pries G a u t a mm a gewenscht . Meermalen, wanneer 't lijden der menschheid, iederen
dag tot me weer keerend dan op deze, straks op gene wijze, 't
gevoel over me bracht, dat 'k daaraan, - evenals de verpleegster aan de worsteling van den mensch met den dood, - ben
gewoon geraakt, dan komt vaak 't verlangen bij mij op,
om al m'n ervaring to kunnen afschudden, om weer eens
plotseling, j ong en frisch tegenover 't probleem der menschelijke ellende to kunnen staan, en 't, als de Buddha, op me
to kun-nen later inwerken met al de spontanelteit van 't
nimmer aanschouwde, nooit vermoede en ongedachte .
Thans is daar zoo weinig waarachtige ontroering over
der menschheid leed . Stol u voor dat ge'nooit iets anders
dan blijheid en zon in de wereld hadt gezien, en dat
onverwachts, al,s eon spookgestalte, voor u stand de oude
bestedeling, wiens levenslange trouwe arbeid wordt beloond
met 't genadebrood der philanthropie ; of de zoou aan
wien de zonden van den vader worden bezocht ; of de
drankzuchtige, aan de hand een kind, dat moeizaam tracht
to loopen den zwaren zig-zag-weg, then vader gaat ; of de
geslagen vrouw, zwoegend en slovend in huis zon- en lichtloos ; of de misdadiger, of 't verlaten of mishandelde kind ;
of geheele gezinnen 's morgens vroeg opgaand naar de fabriek,
waar 44nzelfde geestdoodende en lichaam-afmattende arbeid
alle po8zie_, alle hoogere begeerten doodt, - wat dunkt u,
zou 't u niet gaan als de Buddha ; zoudt ook gij niet in
stil en somber gepeins u afzonderen ; zoudt ook gij niet 't
offer brengen van uw geld, en uw rust en uw weeldebestaan
verlaten om, al ware, 't slechts voor een klein deel, to
kunnen, to mogen verminderen der menschheid leed?
Thans heeft jarenlange waarneming van dezelfde droeve
feiten ooze zintuigen verstompt . Als kind, aan de hand
onzer moeder door de straten gaand, zagen we reeds dagelijks 't bibberend bedelkind, den grijsaard in lompen, den
man
,in kennelijken staat" als iets dood-gewoons : die
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allen, ze behooren op 's levens sehouwtooneel even goed
als wij zelven, ze wekken niet eenmaal ooze nieuwsgierigheid meer . Met alle vezelen zitten we vast aan traditie en
-conventie : de armoede en de nooden der menschheid zijn
'Ons tot gewooin.te geworden, we zijn er mee vertrouwd
geraakt .
En Loch, - ook in onzen tijd, evenals de bedelaar aan
den Buddha;, dringt de ellende en de armoede zich aan ons
op ; uit haar duisterste schuilhoekeu is ze to voorschijn gekomen order 't licht der beschaving van de 2Oste eeuw ;
ze plaatst zich to midden van ons rijk, zorgeloos en vreugdevol best- aan vlak voor ons, staart ons recht in 't gelaat en
vraagt ons of welke onze verhouding is tot haar, hoe wij
voor haar voelen, en wat we voor haar doen.
G-elukkig de mensch, die haar blik kan doorstaan ; wie
haar eenmaal doorschouwd, wien ze eenmaal tot in de ziel
ontroerd heeft, laat ze niet los, - ze laat hem niet van
zich gaan, tenzij dat ze hem zegeut . G-elukkig de mensch,
die zijn rug mag krommen om mee to helper dragen der
menschheid kruis, - eigen kruis zal er to lichter door
worden .
I

Ieder mensch heeft in zijn leven rekenschap to houden
i:net de armoede . Ieder mensch, 't zij als 44nling, 't zij hij
~zich, vereenigt tot een groep menschen, die 46nzelfcle doel
beoogen, is verantwoording schuldig tegenover de gemeen~schap van 't geld, 't eigen geld of dat van anderen, dat
hij uitgeeft tot leniging van armoede, of dat hij weigert
uit to geven, wanneer 'them voor dat Joel gevraagd wordt.
't Schijut zeer onschuldig en van gering belang , voor
,de gemeenschap of van een koopman aan de deur door
~onze dienstbode lets wordt gekocht of niet ; of aan een
bedelkind een boterham of een cent wordt gegeven ; of een
vereeniging tot verzorging van armen door werkverschaffing
-ondersteunt ; of aan een kleermaker, die f 7 .- verdient,
door bedeeling toeslag wordt gegeven op zijn loon ; of voor
sommige gezinnen huurschuld wordt betaald, of bank van
Ieening briefjes worden gelost . En toch kan 't zijn dat
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wordt bevorderd ; dat door 't geven van center of brood
de kinderexploitatie wordt in de hand gewerkt ; dat door
werkv ers chaffing armoede slechts wordt verplaatst ; dat door
't geven van toeslag op loon de loonen worden gedrukt ;
dat door 't betalen van Iauurschuld de zoogenaamde huisjesmelkers worden in de hand gewerkt, en dat door 't lossen
van bank van leening briefjes 't maken van de afschuwelijkste woekerwinsten wordt bevorderd . Ieder mensch of
iedere vereeniging oefent, door 't doen of nalaten van al
doze dingen, een misschien onnaspeurlijken, maar zeker onbe'rek,enbaar grooten invloed op 't well of wee, niet slechts
van een enkel mensch ., maar op geheele groepen van men-schen, ja eigenlijk op geheel de maatschappij .
Indien men bedenkt, dat volgens 't regeeringsverslag
in 't jaar 1900 door alle instellingen van weldadigheid voor
onderstand van allerlei aard werd uitg eg even Pen . song. van.
minstens f 15 .459,542 of bijna f 600 .000 deer dan in 1899,
dan vraagt men zich niet slechts met bezorgdheid af, waar we
langzamerha nd been ga,a -n, wann ep.r deze cijfers in dezelfde mate
zullen blijven toenemen, - maar dan is Loch ook de vraag sneer
dan gewettigd : wat gebeurt er met al dat geld? en zou't niet
kunnen zijn dat 't voor een deel meer kwaad doet dan goed?
indien 't waar is dat iedere philanthropische installing
ten doel moet hebben zich zelf overbodig to maken, d .w.z .
dat iedere poging tot leniging feitelijk niet anders mag
zijn dan eeia. poging tot opheffing van armoede, dan mag
veilig veroindersteld wordeun dat dat doel nog ligt in een
,eindeloos ver verschiet, dat 't met de bestrijdiug van 't
panperisme nog jammerlijk gesteld is ; en dan is de vrees
niet uitgesloten dat integendeel door meer dan Gene dezer
instellingen, zij 't ook met de beste bedoelingen, door verslapping van energie en verlamming van will en werkkracht,
,de armoede bestendigd of bevorderd wordt .
vat is eigenlijk armoede? Armoede is 't gebrek aan
een minimumm levensonderhoud, d .w.z . gebrek aan de middelen,
die volstrekt noodzakelijk zijn om in 't levee. to blijveu .
Den arme, wien 't niet mag gelukken door arbeid zich die
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middelen to verschaffen, staan drie wegen open : bedelen,
sterven, stelen . Bedelen wil hij niet, sterven nog veel
minder, stelen is door de wet verboden . Indien dus geen
reddende hand zich naar hem uitstrekt, zal hij of 't zijn
medeburgers lastig maken door bedelen, of omkomen van
gebrek, of tot misdadiger worden . Wat duet nu de maatschappij om deze, evenzeer voor den delinquent als voor de
gemeenschap, gevaarlijke gevolgen van armoede to voorkomen?
De drie groote machten, die de armverzorging uitoefenen,
zijn kerk, staat en particulieren . Het beginsel, dat de kerk
tot helpen noopt, is broederliefde, dat van den staat is
politiezorg, dat van particulieren gemeenschapsgevoel .
Van de leden der eerste Christengemeente staat
geschreven ,ze waren 44n hart en 44n ziel, en niemand, die
,)Zei dat iets van 't geen hij had zijn eigen was, maar alle
.I.dingen waren hun gemeen . Want er was ook niemand
„order hen, die gebrek leed ." 1) De eerste Christen gemeente
was dus een communistische.
Later, toen 't communisme een ideaal bleek, dat de
draagkracht, ook der Christenen, verre to boven ging, en 't
niet meer van hen gezegd kon worden dat er geen van hen
was, die gebrek leed, toen werdd een stelsel van armverzorging uitgedacht, dat nog heden ten dage aan alle
instellingen ten voorbeeldd kan strekken . Doch ook de
christelijke caritas is in den loop der eeuwen afgedwaald
van haar oorspronkelijk verheven ideaal . Dat 't behooren
of toetreden tot een of ander kerkgenootschap, dat 't .
belijden van een of andere geloofsleer verbandd houdt met
't verkrijgen van geld of goedd stele den oprechtheidszin
van den arme wel eens op gevaarlijker proef dan wenschelijk
is voor een belijder van de leer van Christus .
De diaconale armverzorging stelt in hare reglementen
den eisch van een deugdzamen levenswandel als voorwaardevan bedeeling ; zooals ieder echter weet zijn de amen over
't geheel niet deugdzamer dan andere menschen ; en, al
zullen ook tal van bedeelden door de mazen van 't net,
1)

Handelingen 4 : 32, 34.
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reden vele behoeftigen van de kerk geen hulp erlangen .
Nu treedt de staat op en zegt : ik kan niet gedoogen
dat deze menschen 't hun medemenschen lastig maken
door bedelen, sterven of stele4, en dus - zal ik dat voorkomen . In kleine gemeenten nemen B . en W., in gemeenten
van grooter zielenaantal de raad door 't Burg erlijk arm-bestutir voor den staat de armverzorging op zich . Ook
deze armverzorging stelt hare voorwaarden van bedeeling .
Zij eischt volgens 't gewraakte art . 21 van de armenwet
volstrekte onvermijdelijkheid van den onderstand en de zekerheid dat van andere zijde geen hulp kan worden verkregen .
't Water moet dus bijna tot aan de lippen zijn gekomen,
de arme moet op 't punt staan de bedelnap ter hand to
nemen, bijna van hanger omkomen, of er over denken
om zijn minimum levensonderhoud fangs onrechtmatigen
weg to bemachtigen . Van 't schoone beginsel der kerkelijke armverzorging dus geen spoor, hier is slechts politiezorg aan 't werk . Wanneer zij zich overtuigd heeft dat de
arme niet door de kerk of op andere wijze geholpen wordt,
heeft zij geen andere opdracht dan to zorgen dat er geen
ougelukken gebeuren . Wel is de toepassing in de laatste
jaren hier en daar iets zachter en ruimer dan de letter der wet,
b .v . to Amsterdam, waar dubbele bedeeling is toegestaan ;
maar nog altijd blijft voor gemeenten, die zuinig willen
of moeten ziju, de interpretatie van Art . 21, zooals die tot
nu toe algemeen werd toegepas -b, eeu rem tegen elke poging
om de burgerlijke armenzorg materieel en moreel tot een
hooger peil op to voeren .
Dit alles is geheel in overeenstemming met de bedoeling
der wet van 1854 . De staat wil de armverzorging overgelaten zien ami kerk en particulieren ; hij trekt z ; ch dus
bijna geheel terug, treedt slechts op in laatste instantie ;
wil zijn hulp slechts beschouwd zien als laatste redmiddel
tegen den hongerdood . Vraagt men of het doel van de
wet omm den staat voor een groot deel to onthefien van
den armenlast wordt bereikt ? In geenen deele . De bewering
toch dat de armenzorg aan kerk en particulieren is over0. E. IV 7
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gelaten is reeds sinds jaren in strijd met de werkelijkheid .
Van algemeene bekendheid toch is 't dat kerk en staat
ieder voor ongeveer 44 % en dat particulieren omstreeks
12 % in den algemeenen armenlast bijdragen . Men heeft 't
stelsel, dat ten grondslag ligt aan d,--e vigeerende armenwet
genoemd een stelsel van verborgen egolsme, en terecht . De
arme wordt beschouwd als een lastpost, waarvan men zich
met de minste kosten zoo spoedig mogelijk afmaakt . Een
nieuwe armenwet, die de gemeentelijke armverzorging vrij
laat one. meer to geven dan 't minimum levensonderhoud
,en vroeger dan op den rand van den afgrond, die haar
toestaat om ook preventief to werk to gaan, die haar
gelast om de ondersteuniiag in de huizen der armen nit to
reiken ; een nieuwe armenwet, die door huisbezoek en nauwgezette contr6le eischt dat van alle hulp, die geboden wordt,
ifitga opvoedende kracht 6n voor den arme en voor zijn
omgeving ; die bovenal ieder armbestuur, zij 't kerkelijk
of particulier, of gemeentelijk, tot de voor iedere gezonde
armverzorging onmisbare samenwerking verplicht ; een
nieuwe armenwet, die naast de materieele zijde van 't
arme-nvraa-stu'k ook de moreele huldigt, die in 't heil van
den individu tevens 't heil der gemeenschap ziet, - zal,
mocht 't spoedig zijn! -'t licht doen opgaan over den chaos,
waarin de armenzorg in Nederland thans nog verkeert . We hebben gezien dat ongeveer 12 % van den gezamenliften armenlast door particuliere vereenigingen wordt bijgedragen . In vergelijking met hetgeen door de diaconale
en de gemeentelijke armenzorg wordt gedaan is dat zeker
niet veel, maar, indien men weet dat daze particuliere armenzorg Loch nog vertegenwoordigt ten som van minstens
2 millioen, dan mag 't zeker de moeite waardd geacht worden
omm ons of to vragen, op welke wijze dit geld wordt besteed
,en welke eischen men der particuliere armverzorging stellen
mag en moat .
Iedere rationeele en gezonde armverzorging moot
hebben een tweeledig doel : een negatief en een positief.
Negatief, d.w .z . dat 't een van de eerste plichten is van
iedere armverzorging, die er prijs op stelt 't pauperisme to
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bestrijden, om. er voor to waken dat degen en, die er een
beroep van maken, om, in stede van to werken, als parasieten
to leven op kosten der philanthropie, - dat de zoogenaamde professioneele arme niet krijgt wat hij niet verdient . Bij negatie echter kan de mensch niet leven ; gelukkig
dat er ook een postieve zijde aan 't week der armverzorging
is, nl . de plicht omm er voor to zorgen dat de waarlijk arme
w4l krijgt wat hij w4l verdient, en onontbeerlijk noodig heeft .
Laat ons eerst zien op welke wijze 't negatieve doel
't best to bereiken zal zijn .
T o l s, t o 1 heeft gezegd : ,hoe zieker de maatschappij is
hoe sneer inrichtingen er bestaan voor de genezing der
symptomen, en des to minder men zich bezighoudt met de
verandering van 't leven zelf." Is 't waar wat de grjjze
wijsgeer zegt, dan is onze maatschappij wel heel ziek, want,
zie er de rids der Nederlandsche Weldadigheid maar op
na, duizende instellingen van philauthropischen aard zijn
-reeds in 't leven geroepen, en nog hoort men dagelijks van
nieuwe . Voor iedere kwaal van de zieke maatschappij
wordt in de een of andere stichting 't passend geneesmiddel
,aangeboden . Is 't wonder dat 't hoe langer hoe moeilijker
wordt one to kunnen onderscheiden, wie de juiste personen
°Zijn, die in de termen vallen om door die installing
to
Z3
worden ondersteund ; - is 't wonder dat door gewetenlooze
gelukzoekers de philanthropie der 20e eeuw ge6xploiteerd
een tot caricatuur gemaakt wordt ? Voor de handige bedelaars
van Imofessie is onze tijd al bijna even voordeelig als de
middeleeuwen 't voor hen waren ; want, al reist men thans
niet meer op de kloosters, men kan bijna geheel vrij, d .w .z.
op kosten van anderen, levee .
Zoo kan men vrij geboren worden ; de aanstaande moeder
verzekert zich de hulp van een vrijen doctor en een vrije
luiermand ; 't kind kan kosteloos worden inge6nt en kosteloos
school gaan ; daarna kan hij zich een vrije plaats op de
ambachtschool veroveren ; bij ziekte kan hij op stadskosten
in 't kinderziekenhuis worden verpleegd, en, als hij weer
thuis is, van een vereeniging versterkendd voedsel ontvangen ; ook kan hij door de reisbelasting tot herstel van
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later aan werk dan opent de werliverschafflug hare deuren,
en hij glipt er bi-nnen ; begint hij oud to worden dan ziet
hij een vrijwonin g
l machtig to worden, liefst eene waaraan
uitdeelingen van voedsel eD brandstof verbonden zjjn, en als hij eindelijk heelemaal niet meer kan, laat hij zich
opnemen in - 't oudemannenhuis, dat hem verder geheel
onderhoudt 5 en later ook voor zijn begrafenis zorg
dragen zal .
Zoo kan de beroopsbedelaar, als hij 't maar handig
aanlegt en kennis van zaken heeft, van de wieg tot aan
zijn graf worden onderhouden . De task van de n.egatieve
armverzorgiug nu is 't omm dit to verhinderein., om to beletten
dat, wat als zegen is bedoeld voor hen, die 't waarlijk
behoeven, wordt tot een vloek voor de gemeenschap door
't als 't ware stelselmatig aankweeken van luiheid, leugen
en bedrog.
Hoe men dat moet aanleggen? kllereerst door nooit
aan iemand to geven van wien men niets weet . Geen ondersteuning zonder onderzoek . Zelfs niet 't geringste . En dew
stelregel met de uiterste consequentie doorgevoerd . Vin .dt
ge dit hard? Zijt ge bevreesd dat er ongelu*kken zullen
gebeuren, dat er iemand, wanneer ge hem afwijst, van hunger
zal omkomen? Ik geloof dat er niet de minste reden is
voor die vrees . In m'n jarenlange armenzorg-practij :k is 't
me slechts in zeer zeldzame gevallen voorgekomen dat er
bij m'n eerste bezoe*k geen brood in huis was en geen vuur in
den haard. Dat komt omdat bewonderenswaardig is de h-ulp,,
die de armen elkander onderling verleenen ; en ook omdat 't,
zoogenaamde ,poffen" of koopen op crediet en 't beleeiaeu.
van goed in de bank-van-leening-huizen een veiligheidsklep is tegen den honger, waarvan een veelvuldig gebruik
wordt gemaakt .
In sommige gevallen kan er inderdaad haast zijn bij .
't verleenen van uw haip, maar nooit zoo groote haast dat
go u den tijd niet zoudt kunnen gunnen tot 't instellen
van een onderzoek naar de waarheid der meegedeelde feiten .
Tot ieder, die aan uw deur aanklopt om hulp, zegt ge dat .
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doet, en in 9 van de 10 gevallen zult ge den bedelaar nooit
terug zien, omdat hij voelt dat hij bij u niet is aan 't rechte
kantoor . Wanneer de vrager zelf zoo'n haast maakt, is 't
bijna altijd mis . Als ge spreekt van onderzoeken dan
is juist voor dezen nacht 't geld voor 't nachtverblijf
noodig . Ook wanneer een bedelaar tot u komt met 't
verhaal dat hij, over een paar dagen aan 't werk kan komen
on hem gereedschap en reisgeld ontbreekt, dan hebt ge
bijna zeker met een oplichter to doen. Zoo kwam eens een
man tot mij,'die vroeg om een paar hooge laarzen en een
pilo broek, hij was bij een bekende firma, wier naam hij
noemde, buiten de stall voor grondwerk aangenomen . Over
twee dagen kon hij aan 't werk komen . We geloofden zijn
verhaal en kochten 's avonds nog alles bij elkaar . We
schreven inmiddels, pour acquit de conscience, om infor3.-natie. Den volgenden dag kwam de man terug om de kleeren
en 't reisgeld to hales . Hij was o zoo dankbaar en ontroerd .
Een uur later stonden we verslagen met den brief van de
firma in de hand, die ons meldde dat we eenvoudig waren
beetgenomeu .
Er zijn bedelaars, die precies op de hoogte zijn van de
stokpaardjes der liefdadige heeren en dames, die zij tot
hunne slachtoffers kiezen . Ze weten dat er onder de philanthropen zi)n, die niets zoo verschrikkelijk vinden dan o
dakloos to zijn . Bij dezen wordt om 't geld voor de huishuur gevraagd daar de huisbaas met uitzetting dreigt . Er
zijn anderen, die meenen dat men met brood of bonnetjes
voor eetwaren nooit kwaad kan doen ; bij dezen wordt
hunger van de kinderen voorgewend .. Er zijn er ook, die
van ziekte niet hooren kunnen of ze zijn aanstonds bereid
om geld to geven voor versterkende middelen ; bij dezen
is ziekte de oorzaak der armoede . Zoo kent de bedelaar
ook familiezieke philanthropen . Hij stelt zich op de hoogte
van -awe familie-relaties, liefst buiten de stad, en komt u
de groeten van uw moeder overbrengen, die hem uw adres
heeft opgegeven met 't verzoek toch ook lets van hem to
willen koopen . Zoo deed 'k eens een grooten inslag op van .
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heette gezonden to zijn . De chocolA was bitter, en bij
mijne moeder was de man nooit geweest .
Zoo kennen ze onze zwakke zijde misschien beter dan
wij zelf ze kennen ; de eenige stelling, die we tegen die
systematische aanvallen op onze zwakheid kunnen innemen
is een even systematische tegenweer : geen gave zonder
onderzoek . reef nooit aan iemand, then ge niet kent . Maar
als ge hebt beloofd to onderzoeken, doe 't dan ook inderdaad . En als 't goed is, help dan, niet voor een oogenblik,
maar afdoende .
Geef ook nooit, nooit aan kinderen . De leerplichtwet,
heeft de onschatbaar groote verdienste dat zij tal van bedelkinderen heeft van de straat geruimd . Toch weten helaas
vaders en moeders tusschen en na de schooluren nog gelegenheid genoeg to vinden, om hun kinderen er met of
zonder bedelbrief op uit to sturen . De eisch van een
rationeele armverzorging one aan kinderen niet to g even is
een van de zwaarste, die ons kan worden gesteld . 't Is zoo
moeilijk omm aan een kind iets to weigeren ; 't is zoo
heerlijk om 't blij to waken, zijn klein gezicht to zien stralen
van vreugd ; er is zoo lets sympathiek-weldadigs in om op
't zelfde oogenblik de spontane ingeving van 't warme hart
to voelen en er aan to mogen toegeven . En toch . . . Laat
op een mooien zomeravond kwam schreiend een jongetje
naar me toe, zijn lucifers to koop aanbiedend . 1k vroenaar de oorzaak van zijn verdriet : ,Vader slaat me als 'k
straks niet genoeg thuis breng" . Een gevoel van oneindige
deernis kwam over mij . En toch kocht ik niets, en gaf ik
hem niets . Waarom niet? Omdat mijn deernis to groot
was dan dat ik mij tot medeplichtige had willen waken
aan 't ontzettend onrecht, dat er aan dat kind werd gepleegd .
Zeker, wanneer ik 't kind een kwartje had gegeven, dan
zou 'k hem voor then 44nen avond voor kastijcling hebben
behoed ; maar zou 't zijn rampzalig bestaan ook maar iets
hebben verbeterd? Zou 'k niet veeleer door 't winstgevend
maken van 't bedrijf de onders aangemoedigd hebben in de
schandelijke exploitatie van hun kind? 't Ongelukkig gezichtje
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Als ik de hand uitstrek tot 't uitreiken van een ondoordachte gave aan een kind, dan verschijnt voor mij 't zielsbedroefd gezichtje van den kleinen knaap, en 't is me of
uit zijn groote tranenoogen tot me spreekt een verwijt, .
alsof hij me vragen wilde waarom 'k door m'n zwakheid
nog steeds 't ellendig lot van hem en zijn arme makkers
mogelijk maak? Indien niemand ooit een aalmoes gaf aan
een kind dan zou 't met de kinderexploitatie in 't bedelbedrijf gedaan zijn . Waarachtige deernis moet zich dikwijlsuiten in onthouding .
Dit alles betreft bedelarij onder valsche leuzen op kleine
schaal . Wanneer men een klein beetje routine van armenzorg heeft zijn deze spoedig to ontdekken en to ontmaskeren .
Bezwaarlijker is de taak voor de negatieve armverzorging
om de oplichters in 't groot to onderkennen, die soms,
waarlijk een verbazende virtuositeit hebben verkregen in
de uitoefening van hun bedrijf. Deze doen alles in 't groot .,
De bedelaars van professie zijn zwervers . Deze zijn welbekende ingezetenen. De beroepsbedelaar heeft iets larmoyants,
en zwaars . De groote oplichters hebben iets luchtigs en
actief-opgewekts . De beroepsbedelaar heeft meestal zenuw-achtige haast ; hij weet als ge hem niet aanstonds 't ,
gevraagde geeft, dat 't hem dan ontwijfelbaar ontgaat . De,
groote oplichter is geduldig ; hij heeft tijd en geld genoeg
om 't lied] e uit to zingen ; als ge hem afwijst gaat hij heel_
gemodereerd weer heen ; hij is nooit wanhopig ; hij dringt
nooit aan, wetend dat hij u wel eens in een beter,,humeur"'
zal aantreffen ; hij wacht zijn tijd fatsoenlijk of en hernieuwt,
dan den aanval, vast overtuigd, dat de welgerichte pijI
straks uw achilles-pees zal treffen .
Zoo ging 't mij eens : een net, klein boerenvrouwtje
kwam mij vertellen den dood van haar man en mij vragen
't geld voor de begrafenis . Anders moest hij ,van de
armen" begraven worden . 'k was zelf pas getrouwd, wist
no-6 van geen begrafenis-fondsen,
was geroerd door 't sober
zn
verhaal en gaf haar 't geld . Zelfvoldaan ging ik then
avond naar bed . Met een week of zes, daar was weerm'n
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vrouwtje . Nu ernstig, stil bedroefd . Wat was er? ,Och,
-.,,,mevrouw heeft 't zeker wel in de krant gelezen van dat
,,boerenhuis, waar de bliksemm is ingeslagen en een kind
-,,heeft gedood? Dat waxen wij !" En - begraven moest 't
lieve wurm toch warden., - zou ze nog eens bij me aan
mog.en k1oppen? En dan - rouwkleeren, 't was toch zoo'n
Trappant oeval . Hoe had ik kunnen weigeren? Na eenigen
t~jd komt ze opnieuw . Nu met een vreugdetijding . Ze
moest 't mevrouw toch eens vertellen, ze ging weer
-trouwen . Nu, daar was ik blij om, blij ook dat ik er dezen
keer zonder aderlating of kwam . Toen weed er nog eens
,een hindje, geboren, dat kort na de geboorte overleed, en
waarvoor ik in de kosten van de begrafenis iets moest
bijdrag-l en, en daarna een tijd van ongestoorde rust . Totdat
er iets vreeselijks gebeurde . Op zekeren dag komt ze
hevig ontdaan bij me : haar man was plotseling aan een
beroerte overleden.
Was er onbewust lai3gzamerhand achterdocht in m'n
ziel gerezen, of werd 'k plotseling clairvoyante? Dit was
zeker dat de schellen mij eensklaps van de oogen vielen,
len ik, den geheelen toeleg doorziend, trillend van ver,ontwaardiging uitriep : ,en nu begraaf ik geen 44n man
,,en geen 44n kind meer !" Suf van verbazing keek ze me
aan ; in een minimum van tijd had-de oplichtster 't hazenpad
gekozen, rnij achterlatend in 't pijnlijk besef dat 't alles
leugen was geweest en bedrog, en dat al die droeve sterfgevallen slechts voorgewend wares . omm mij geld of to persen .
Had ik terstond een onderzoek ingesteld dan zou 'k met
m'n geld geen kwaad hebben gedaan, en 'k zou 't gebruikt
kunnen hebben voor anderen om er waren nood mee to
lenigen . Toch heb 'k betrekkelijk van deze ondervinding
nooit spijt gehad, omdat 'k ze altijd heb beschouwd als de
schade en de schande, waardoor 'k leeren en wijs worden
moest .
Droevig is 't dat de vrouw nog altijd haar beroep in
Utrecht voortzet. Wel worden door Armenzorg, als er naar
haar geYnformeerd wordt, natuurlijk slechte informaties
gegeven, maar teerhartige dames gelooven die wel eens

niet. Zoo werd 'k eens met haar geconfronteerd om to
bew~jzen, dat 't inderdaad 't zelfde vrouwtje was, dat
niij bedrogen had . 'k Herkeude haar terstond ; zjj loochende
ua,tuurljjk steak mij ooit gezien to hebben . 'k Herinnerdee
haar aan 't voorgevallene, en hoe 'k haar beide manner en

haar kind voor haar begraven had : ,mensch," zei ze, ,dat
,,kan immers niet waar zijn, 'k heb maar 66n man gehad,
„en die leeft als eenn hart !"
Een ander soort oplichterij op groote schaal is 't leenen
van kleine bedra,gen met belofte die terug to zullen betalen
op een bepaolden tijd . De afbetaling heeft ook inderdaad
plaats precies op den afgesproken datum .. Deze manoeuvre
wordt zoolang herhaald totdat ge genoeg vertrouwen in 't
aandoenlijk, eerlijk karakter van den leener hebt gekregen
om hem grooter sommen toe to vertrouwen . Dan wordt
de groote sprong gewaagd en f 25 of f 50 ter leen gevraagd,
tot inkoop van een of ander bizonder voordeelig negotieartikel. En ge ziet uw geld nooit terug . Op deze wijze
gaat sinds jaar enn dag een oplichter in Utrecht to werk .
Hij kiest niet alleen Utrecht tot 't terrein van zijn operaties,
maar deze man oefent met ongeloofelijke, vakkennis zijn
vak uit in alle steden van ors land . Gelukkig dat hij sours
maanden lang van 't tooneel verdwijnt ; dan is hij ,onhaudig"
geweest en zit in de geyang e -nis, 't geen niet belet dat hi,
telkens weer opduikt en - door ondervinding geleerd handiger dan ooit ziju taak weer aanvaardt . In de gevangeuis is bij dan vroom geworden, en als ge hem herinnert
-aan vroegere oplichterijen, dan wendt hij berouw voor en
vra,a,gf, u met 't onschuldigste gezicht ter wereld, of een .
mensch ooit aan de bekeering van zijn broeder mag twjjfelen?
Dat doet ge uatuurljjk ook niet, maar ge vraagt u zelf in
stilte af, of hij de rechte broeder wel is en ze-t
dat ge
naar hem zult informeeren .
Had iedereen naar dezen man onderzocht voordat men
hem geld gaf, (Ian ware zijn bedrijf hem onmogelijk gemaakt. Nu zijn wij allen, die hem in staat stelden zijn
afschuwelijk bestaan van leugen en bedrog voort to zetten,
daaraan medeplichtig .
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Dit zijn treurige ervaringen, ervariDtn gen die vaak oorzaak zijn dat iemand, die zich met hart en ziel tot de
armen getrokken voelde en vol idealisme zijn werk order
hen had aangevangen, denkend dat alle armen n -uu ook wel
bedriegers zullen zijn, zichvolkome-aged6sillusioneerdterug
trekt, en beurs en hart voortaan voor hen gesloten houdt .
Ik geloof dat ieder, die zich met ernst aan 't werk
der armverzorging wijdt, den tijd doorleeft, dat hij zich
gewond voelt in zij-u idealisme en geschokt in zij -n vertrouwen
op de menschheid . Dat is een critiek oogenblik in 't
leven van den armverzorger . Hij bevindt zich op een kruispunt, - welken we- zal hij gaan ? Is hij oiatmoedi(yd, keert
hij zijn werk voor goed den rug toe, dan zal dit op zijn
karakter een slechten invloed hebben . Zijn menschenke-nnis,
die hij nu eerst begort op to doen, zal niet verder worden
ontwikkeld ; integendeel zij zal tot een zeer 66nzijdigen
blik op 't leven en de menschen beperkt blijven ; hij zal
cynisch worden en bitter, en zijn mooie, ideale menschenliefde van vroeger zal onder dat cynisme en onder die
bitterheid begraven worden . Er zal hem een word zijn..
geslagen, die nooit meer geneest . Houdt hij echter vol,
beschouwt hij al zijn ervaringen als een leerschool, die hij
moest doorloopen om to leeren goed doen, - de moeilijkste .
kunst, die 't leven misschien wel to leeren geeft, - dan
zullen de oogenblikken, waarin hij voelt dat hij waarlijk
een mensch van den ondergang heeft terug gebracht,
oogeinblikken, waarin de mensch, then hij waarlijk tot
redder is geweest, hem sprakeloos de hand drukt, tot de
gelukkigste momenten van zijn leven gaan behooren en hem
compensatie zijn voor oneindig veel leed en teleurstelling .
Gelukkig dat 't tweede doel, waaraan de particuliere
armverzorgi-ng zich to wijden heeft, een positief doel is,
dat de armverzorger in dat positieve werk ruimschoots vergoeding kan vinden voor al hetgeen het negatieve ontmoedige .nds en vermoeiends heeft .
Wat snag er nu ter bereiking van dat positieve doel
van de particuliere armverzorging en hare bezoekers worden
geeischt ?
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Allereerst een goede organisatie . Ik weet wel dat geen
goede organisatie aII66n een goede armverzorging inaakt ; .
maar ik weet ook dat een goede armverzorging ondenkbaar,
ja onbestaanbaar is zonder een goede organisatie .
Een goed georgauiseerde vereeniging herinnert er den
armbezoeker (ook zonder 't to ze-gen) elk oogenblik aan
dat van hem gevorderd wordt goed werk . Deze onbewuste
maar krachtig zedelijke invloed is niet to overschatten .
Het zou mij to ver voeren indien ik thans de verschillende bestaande stelsels zou willen bespreken ; dit
alleen moge volstaan, dat ik in een verstandige en naar
onze zeden en gebruiken gewijzigde toepassing van 't Elberfelder stelsel de, organisatie zie voor plaatsen van eenigszins
grooten omvang . Geen antler stelsel, dat naast de zoo
noodige contrble den bezoeker zijn zelfstandigheid zoo doet
behouden, d at hem z66 tot de ontplooiii3 g van al zijn gaven
en talenten in staat stelt ; geen stelsel, waarin de liefde
van mensch tot mensch zoo op den voorgrond treedt .
Wanneer dan door een vereeniging een gezin aan onze
zorgen wordt toevertrouwd, wat hebben we dan als huisbezoekers to doen ? Dan is onze eerste plicht 't instellen
van een zeer nauwkeurig onderzoek allereerst in 't gezin
zelf. . Men heeft wel eens gevraa.gd : mag dat ; is dat niet
oiabescheiden ; is 't niet verschrikkelijk voor den arme o
alles zoo maar to moeten opbiechien? Ik antwoord : dat
hangt geheel of van de wijze, waarop die vragen worden
gesteld, dat onderzoek geschiedt . Zeker, er zijn armverzorgers, die meenen, dat de arme, omdat hij arm is, zich nu
ook maar alles moet laten welgevallen ; die met een soort
knorrige bedilzucht en een gezicht alsof ze zeggen wilden :
„'t zal zeker we] weer jelui eigen schuld zijn" of : jelui
zult me zeker wel weer bedriegen", - het deksel van de
pan lichten omm to weten to komen wat er gegeten wordt,
of de dekens van de bedsteA opslaan om to ontdekke -n of
er ook iets verborgen wordt, of de kasten openen om to
constateeren wat er in huis is . 0, ik weet 't wel dat er
door armverzorgers in een trekpot wel eens jonever is ontdekt, in de bedste6 wel eens een man en in de kast
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grenzenlooze onkieschheid en onbescheidenheidd niet om op
to treden als machthebbende in eens anders huis, - 't gebrek aan °eerbied niet, dat betaamt den mensch tegenover
den mensch in welke betrekking hij ook tot hem sta .
't Is maar de vraag met welke gedachte ge u op webegeeft, wanneer ge gaat tot den arme . Is 't met den
heiligen wensch, 't innigst begn erng
om een reddende hand
toe to steken aan hen, die dreigen to zinken, of reeds gevallen zijn, dan kan uw optrede-n iiiet oubescheid .en zijn,
ge zult mee-voelen en mee-lijden, uw kieschheid zal 't vertrouwen wettigen ; bijna ongevraagd zal de arme als vanzelf
't voile `hart voor u uitstorten, en ge zult hooren heel de
droeve geschiedenis van den strijd orn 't bestaan, concurrentie, ziekte, herediteit, opvoeding, schuld en boete in
duizenderlei nuancen .
06k van schuld . Er zjj .-uu armbezoekers, die, zoodra ze
hooren van ,eigen schuld" zich terug trekken met de
gedachte :
,dau moeten ze zelf de gevolgen ook maar
ondervinden van hun slechte daden," en aan hun vereeniging
rapporteeren, dat dat gezin niet verdieut geholpen to worden .
Hebben ze gelijk? poet de particuliere even als de
diaconale armverzorging een deugdzamen levenswandel stellen
tot voorwaarde voor bedeeling? Ik meen van neen . Ik meen
dat de particuliere armenzorg v66r de aanneming van een
gezin zich slechts deze vraag to stellen heeft : is er kans
dat doze menschen, gegeven de omstandigheden, waarin ze
verkeeren en de karaktereigenschappen, die ze bezitten, er
door ooze hulp boven op kunuen komen . Zoo ja, dan mag
zij zich m . i . onder geen voorwendsel terug trekken . Wie
zal bepalen wat in deze schuld is"? Wie is schuldiger, de
moeder, die uit armoede een brood steelt om er haar kind
mee to voeden, of de vrouw, die uit angst voor straf niet
steelt en haar kind van hon-er laat omkomen? Wie is
grooter, de normale, goed ge8quilibreerde niensch, die zonder ,
eenige neiging tot drankmisbruik de -renzen van 't betamelijke
nooit overschrijdt, of de erfelijk belaste, wiens dagelijksch
zware strijd met den erfvijand hem Loch niet kann beletten
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to vallen in then strijd ., ' I'Vie zal onderscheiden oorzaken en gevolgen van armoede ? Wie zal zeggen hoe groot
de invloed is van de dagelijks weerkeerende ellende, van
een vunze mooning zonder licht of lucht, van eentonigen
fabrieksarbeid, of slechte voeding ? Wie onzer zal hier richten
Toch moet
om to kunnen helpen nauwkeurig de
omvang der armoede
'
worden bepaald, de oorzaken opgespoord . Ilet eerste onderzoek heeft ten doel : l o . to verifleeren
wat de acme zelf heeft meegedeeld ; 2 o . n a to gaan de
juiste verhouding tusschen inkomsten en uitgaven ; 3o . uit
to vinden de oorzaken, die tot de wanverhouding tusschen,
die beiden hebben geleid .
Wanneer dit onderzoek waarlijk conscientieus en nauwkeurig is uitgevoerd, dan is 't volkomen vertrouwen, waarmee
ge later in 't gezin optreedt, ook volkomen gewettigd .
De vraag bij wien ge moet onderzoeken, kan slechts
voor ieder gezin afzonderlijk beantwoord worden . Ik zou
slechts willen waarschuwen tegen 't o -aderzoek - bij buren .
Alen vindt bij de armen een niet hoog genoeg to waardeeren hulpvaardigheid en naastenliefde, maar men vindt
er ook een afgunst en een kwaadsprekendheid, die aan 't
o -ageloofelijke grenzen . Zoo bestaan er b.v. to Utrecht twee
straten dicht bij elkaar gelegen, die elkander stelselmatig
beoorlogen. Ret behoeft wel geen betoog dat aan inlichtingen van dergelijke buren bezwaarlijk waarde kan worden
gehecht . Evenmin echter hechte men onbepaald vertrouwen
aan de mededeelingen van ,bevriende" buren . 't Zoogenaamde "Onderzoek" is in de laatste jaren onder de armen
vrij wel bekend geworden : ze zijn er op voorbereid en
semen hun maatregelen . Ik moest eens een onderzoek instellen naar de zedelijkheid eener vrouw . De naaste-buurvrouw (vijandig) bevestigde niet alleen de slechte geruchten,
maar voegde er nog heel wat aan toe ; de boven-buurvrouw
(bevriend) sprak van ,booze lastertongen" en had niets dan
lof voor de vrouw . Aan wie moest ik mij nu houden? Ik
had mij de moeite kunnen besparen .
Bij dit eerste onderzoek is 't gevaarlijk u u itsluitend.
t o laten leiden door uw gevoel . Tolstol heeft 't zoo

terecht gezegd ; de vrucht van den arbeid van 't verstand
,,,is de waarheid, de vrucht van den arbeid van de lieffle
is 't algemeen geluk . Opdat evenwel clevrtichtrijpworde
„is 't noodig dat beide werkzaamheden samengaan, dat de
,,Iiefde verstandig en 't verstand liefdevol zij ." Verstand.
,en liefde beide moeten 't u doen inzien, dat 't meestal niet
:alleen materieele omstandigheden zij-u, die de armoede
hebben to voorschijn geroepen, maar dat een complex van
oorzaken van allerlei aard daartoe hebben geleid . Hoe
dieper ge uu in die oorzaken indenkt, hoe juister en helderder
't inzicht is, dat ge verkrijgt, niet slechts van den uiterlijken maar ook van den inwendigen toestand van 't -ezin,
-des to g emakkelij ker zal 't n vallen den juisten weg to
vinden, die moet worden ingeslagen
om een beteren toestand
6
t3
-te doen geboren worden .
Dan komt 't er op aan een vast plan to ontwerpen
tot leiddraad voor de hulp., die ge geven zult . Een bereikbaar einddoel moet ge voor u zien, en daarop moet ge afgaan
-beslist en zonder weifelen . Er zijn armbezoekers, die altijd
weer met nieuwe plannen aankomen . Zij begrijpen niet
hoe gevaarlijk dit is, hoe ontmoedig end de kleinste mislukking moet werken op menschen wier cooed en energie
toch reeds tot een minimum terug gebracht zijn . 't Gezin
zelf moet door de vastheid en zekerheid, waarmee de arm .bezoeker op 't eenmaal vastgestelde doel afgaat, vertrouwen
'krijgen en geloof in de bereikbaarheid daarvan . ludien
alzoo uw grondplan vaststaat omtrent de wijze van hulp,
,dan moet worden vastgesteld of ge met geld zult on dersteunen, en boe groot de onderstand moet zijn . Het is moeilijk
,omtrent 't geven van onderstand vaste regels to stellen .
Als 64nigen vasten regel zou men kunnen aannemen dat Been
vaste regels to stellen zijn . Bij 't eene gezin zal zelfs de
kleinste bedeeling verslappend werken . Bij 't andere zal
een ruime onderstand noodig ziju, om door een tijdelijke
ontheffing van financieele zorg de bjjkans uitgebluschte vonk
van moed en energie weer aan to blazen . Een ,schablonenartige" armenzorg, die, geen rekening houdend met
de oneii3dige vafieteit onder de menschen, 't gezin behandelt
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to kort dus z66veel onderstand, oordeelt zich zelf. Wil
men toch 44nigen leiddraad voor bedeeling dan geve men
die in groote lijnen aan, bedenkend dat 't gezond moge
zijn er principes op na to houden, maar dat 't soms nog
veel gezonder kan zijn ze zonder omslag over boord to
gooien .

Zoo worde een ondersteuning, waarvan 't to wachten
is dat zij geruimen tijd, soms jaren lang moet duren, b . v .
van een weduwe met kinderen, niet all to ruim genomen ;
nooit mag de gave z66 grout zijn dat door werken niet
meer zou kunnen worden verdiend . In acute gevallen, b .v .
bij ziekte van den kostwinner, waar verslapping door lang,durige bedeeling niet to duchten is, kan de ondersteuning
veel hooger zijn . Men zie er in zulke gevallen niet tegen op
om to geven wat bepaald noodig is, ware 't f 6 a f 7 per
week . flier is de hulp preventief . Hier geldt 't een gezin
voor armoede to bewaren, to voorkomen dat huisraad wordt
verkocht, dat nooit meer kan worden terug gekocht, of
,dat schulden worden gemaakt, die altijd zullen blijven
-drukken. Voorlkomen is beter dan genezen .
Indien 't mogelijk is late men den onderstand verdienen, zoo al niet door den man dan met naaiwerk aan de
vrouw .
Elke onderstand, die verdiend kan wcrden, is
zedelijke winst . Er zijn zoo weinig menschen, die de weelde
eener geregelde bedeeling kunnen verdragen . Men vreeze
niet, dat deze werkverschaffing den vrijen handel een
,onedele concurrentie zal aandoen, indien slechts de loonen
geen hoiigerlooneia zijn, en de verkoopsprijs van 't vervaar,digde goed daarnaar berekend is, in plaats dat, zooals 't in
den handel geschiedt, het loon geregeld wordt naar 't aanbod van werkkrachten .
Ook is 't gansch niet overschillig op welke wijze de
bedeeling wordt gegeven . Doe 't op een wijze zoo weinig
,grievend mogelijk . En reik ze uit wekelijks, en in de
woning van den behoeftige zelf. Ik kan mij weinig afschuwelijkers denken dan de wijze, waarop door sommige armbesturen aan de armen de hun toegedachte gave wordt
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uitgereikt .
Op een gegeven uur komen ze in grooten
getale in een daarvoor aangewezen lokaal bijeen, - vogels.
van diverse pluimage - oud en jong, rijp en groen, schuw
en brutaal., vergrijsd in 't leven der bedeeling of ternauwer
nood er mee begonnen, - en ontvangen 44n voor 44n
achter elkaar in lange rij 't geld in de hand . Dat
er van fiere armen een ongeloofelijke zelfoverwinning geeisebt wordt om op deze wijze to worden bedeeld, wie
zal 't betwijfelen? Maar 't droevigst is dat ze er aan gewend raken : de eerst zoo zware gang naar 't armbestuur
wordt laugzamerhand tot gewoonte, en onbewust en . ongemerkt daalt de acme tot lager staat en soort dan waartoe,
hij vroeger behoorde. Ook worden dikwijls kinderen gebruikt om de bedeeling to halen . Wanneer we een oogenblik ons indenken in de moreele schade, die 't kind op
deze wijs wordt toegebracht door alles wat 't daar ziet en
hoort, - hoe 't al vroeg geleerd wordt dat 't ontvangen
van bedeeling iets dood-gewoons is, een gemakkelijk-aanden-kost-komen, waarvoor niemand zich schaamt, - dan
behoeft 't wel geen betoog dat dit alles met een opvoedkundige armverzorging niets gemeen heeft, en hoe eerhoa
beter met worden afgeschaft .
Van groot gewicht is ook de contr6le, die op de inkomsten van 't gezin moet worden uitgeoefend gedurenden
den tijd dat de bedeeling voortduurt. De toestand van 't
gezin verandert zoo dikwijls, en met iedere financieele verandering moet door den armbezoeker rekening gehouden
worden, om de armen niet aan sleur van bedeeling to wennen .
Wanneer een kind b.v. 50 cts . meer p . w. verdient, dan
kan in de meeste gevallen onmiddellijk 25 cts . bedeelingminder worden uitgereikt . Nooit mag de geheele 50 cts .
worden ingehouden : de vreugde van de meerdere ver-,
diensten mag 't kind Met ontgaan ; maar de huisbezoeker
moet 't zoo weten aan to leggen, dat 't kind voelt dat hij
niet alleen der ouders last verlicht, maar dat ook hij er
toe kan me werken om 't ideaal der onafhankelijkheid
eenmaal weer to bereiken .
Dit alles echter betreft nog slechts wat ik zou willen
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voor den huisbezoeker nog antler werk to doen . Wanneer
hij de noodige informaties genomen, zijn grondplan opgebouwd, wijze en mate van bedeeling vastgesteld heeft, en
van dat alles aan zijn bestuur op geregelde tijden rapporteert,
dan doet hij reeds veel, maar het eigenlijke werk begint
eerst . Van de wijze waarop de bezoeker nu verder optreedt,
van den invloed, then hij in 't gezin verkrijgt, hangt 't of
of 't weldoordachte plan zal slagen of niet . Al b ren
.gt ge
schatten, en ge geeft niet u zelf, ge geeft niet uw persoon
dan bereikt ge niets. ,Den mensch redt slechts de mensch ."
Slagen zult ge wanneer ge contact hebt verkregen met der
menschen innigst zijn, wanneer ge in hun ziel lets hebt
aangeraakt, een snaar hebt doen trillen, die natrilt ook
wanneer ge 't huffs reeds lang verlaten hebt . De invloed,
die van den armverzorger op 't gezin kan uitgaan, is oubegrensd, vooral in een huisgezin met kinderen .
Ontzettend zijn de ide8en, die order de armen over
opvoeding heerschen . Wanneer ge met een - moeder een of
andere slechte eigenschap van haar kind bespreekt, stelt ze
zich aanstonds in staat van tegenweer, en meer dan eens .
zult ge 't van haar hooren ; ,en ik heb die meid nog wel
zoo geslagen!" Men weet niet wat erger is : 't verschrikkelijk
bederven om ze in 's hemels naam maar zoet to houden,
dat begint bij den dot van den zuigeling om later in vrij wat
minder onschuldige toegevendheid to ontaarden, - 6f de

ruwe strengheid, waardoor alle teerheid wel moet worden
verwoest . Lijfstraf, Been eten, zonder boterham naar bed,
schoenen en kousen wegnemen van een jongen, die zoogenaamd _,,schobbertjes" maakt 5 onder de be dsteA slapen, 't
zijn allemaal fijn bedachte strafes, die den jeugdigen boosdoener niet beter maar bitter maken en hard . 't Kind aanhoudend verbieden, schelden en tieren, 't trekken bij een
arm, 't door elkaar schudden, 't afsnauwen als 't iets vraagt
en 't eindelift de straat op jagen, - dat is scheri-ng en inslag

bij de opvoeding der armen .
Is 't wonder? Is 't wonder, dat een moeder voor wie
iedere week 't rondkomen met 't karig loon een wonder6
0 . E . IV 7
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gevolgen daaraan verbonden voor en ua de geboorte, die
nooit rust mag nemen, en met uit werken gain nog moet
bij verdienen, - is 't wonder, dat zij den tact, de blijheid,
de energie verliest om voor hare kinderen iets anders -aog
to zijn clan de zorgende hand, die ze schoon en heel houdt ?
Aan den armverzorger de taak om, zacht en teergevoelig
met dit alles rekening houdend, toch to leiden naar andere
gedachten, naar een hooger ideaal . En dat meer door op
de kinderen to werken dan op de ouders . De kinderen der
armen kunnen niet spelen. Speelgoed hebben ze niet, en
spelen zonder dat hebben ze nooit geleerd . Vul 't leven
van de kinderen : leer ze spele-n, leer ze lezen, leer ze handenarbeid, leer ze liefde voor de natuur, voor bloemen en
planten en ge zult ze leeren zich zelf bezig to houden ; een
gezond kind, dat zich niet verveelt, is niet lastig of stout .
Ook de toekomst van 't kind is voor een groot deel
in de hand van den bezoeker. Voor een groot deel zeg ik .
En hier raak ik een teer punt : de armbezoeker misbruike
zijn inaclit nooit . Waar verschil ontstaat tusschen hem en
de ouders over de toekomst van 't kind, daar wete hij de
grenzen zijner bevoegdheid, hij late nooit de ouders hun
afhankelijkheid gevoelen, Mj leide, maar heersche nooit . Hij
zorge dal de kinderen een goede opleiding krijgen, hij bedenke echter, dat Tangs verschillende wegen kan verkregen
worden een goed resultaat .
Indien de verhouding van den armverzorger tot zijn
gezin een goede is, dan is hij de vriend van den huize,
de raadsman en vertrouwde . Wat kan hij dan veel, maar
wat leert hij ook veel! Waarlijk, 't voordeel is niet altijd
alleen aan Mue zijde .
't was 't gezin van een blinder . teringlijder . De man
had door zijn werk op de blindeninrichting altijd den kost
voor zjjn gezin kunnen verdienen, totdat hij bloed begon
op to geven, voor zijn werk ongeschikt werd en bij de
inrichting gedaan kreeg . Nog eenigen tijd ontving hij 't
heele, daarna 't halve loon en eindelijk, - zijn vrouw was
to zwak orn iets to verdienen, - was de dag aangebroken
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is niet tebeschrijveno 1k vond hem in de bitterste stemming .
Hij was onvriendelijk. 'k Beproefde zijn blik op de toekomst
,eenigermate to verhelderen, maar 't bleef somber en grauw .
Hoe was 't ook anders mogelijk? Langzaam ., langzaamm
kwam er een sprankje vertrouwen . 1k verkreeg van onze
Veree-niging een wekelijksche ondersteuning, die hem in
sta,att stelde one zuinig road to komen, probeerde voor hem
uit den weg to ruimen wat mogelijk was, besprak de toekomst van de kinderen waarover hij nooit was uitgepraat,
liet ze verb.uizen naar zonniger wooing en besprak alle
mogelijke vraagstukken met hem : hij interesseerde zich voor
alles .
Een klein kippenhok bezorgde niet alleen eenige
iial-or-asten maar ook bezigheid en afteiding .
Hoe hij
zijn kipper liefhad en verzorgde! Maar ze hielden ook van
hem, ze ken den hem alien . Op zekeren voorjaarsdag,
kort voor zijn flood, vond 'k hem op 't plaatsje achter zijn
huffs, in 't zonnetje, met een van de kippen op zijn schoot .
Hij streek 't dier met zijn zachte hand over de veeren, en
hij zag er zoo kalm en rustig uit, dat 'k onwillekeurig
-terug moest denken aan den eersten dag van onze kennismaking, toen zijn opstand tegen lot en levee mij zoo pijnlijk
had aangedaan . Sours gunde hij mij een blik in zijn
inuigst zieleleven . Ik heb onnoemelijk veel van hem geleerd.
Eindelift stored ik bij zijn sterfbed. Hij zag me aan met
,zijn blinde oogen, tastte naar m'n hand, en toen 'k he
vroeg of hij* mij nog iets to zeggen of to vragen had, of
'k nog iets voor hem kon doen, toen drukte hij m'n hand
len ftisterde : ,uiets, niets, ik sterf geruct !" Nooit vergeet
'k dat oogenblik . De rust en 't vertrouwen van den stervende, die vrouw en kinderen volslagen hulpbehoevend .
achterliet, was to voorschijn geroepen door armenzorg . Zijn
woorden waren voor mij de triumf van de philanthropic . Ten slotte nog eenn enkel woordd over de eischen, die
,door iedere armverzorging gesteld moeten worden aan den
person van den bezoeker.
1k meen dat alle eischen samen to vatten zijn in deze drie :
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2o . geduld met de armen, 30 . opgewektheid in zijn optreden .
We moeten geloof hebben in ons werk . Zonder dat.
bereiken we niets . Pat geloof kan worden gevoed door een
zekere mate van verb eeldingskracht . Die verbeeldingskracht
moet ons 't beeld weten to scheppen van 't gezin zooals
't eenmaal worden zal, herboren en opgeheven uit den staat
van verval, waarin we 't hebben aangetroffen, en dat beelcl
moeten we steeds voor ons zien als een bereikbaar ideaal .
't Is als 't model, waarnaar de schilder werkt, 't patroon,

waarnaar ge uw steken telt . Z66 zal 't eenmaal worden!
Ons onwrikbaar geloof in de wedergeboorte van 't gezin is
de eenige voorwaarde, waarop de menschen zelven in een
betere toekomst gelooven kunnen .
Stel u voor dat -e met 't gezin van een drankzuchtige
in aanraking komt ; indien ge niet gelooft in dien mensch,
indien ge niet gelooft in de mogelijkheid, dat ge hem met
inspanning van al uw kracht behouden en aan de maatschappij weergeven kunt, dan zijt ge volslagen machteloos .
Maar geloof in den goddeliften vonk, die ook dezen mensch
is in de ziel gelegd, geloof in uw eigen liefde-macht, - en
ge zult dat geloof overplanten in den mensch, die niet
meer durfde gelooven in eigen redding.
Indien ge in aanraking komt met een gevallene, geg
zult haar niet oprichten, tenzij ge gelooft in een mogelijk
nieuw bestaan . In uw omgang met kinderen zal uw invloed
waardeloos zijn, tenzij ge gelooft dat de teere bloem door
nauwlettende zorg zich eenmaal zal zetten tot vrucht .
vat geloof zult ge echter niet als een dierbaar kleinood
kunnen bewaren wanneer 't u ontbreekt aan geduld met,
de armen . 't Leven van den armverzorger is zoo vol van
talloos vele teleurstellingen, dat ge u als pantseren moet,
met een harnas van geduld om vol to kuunen houden .
Eigenaardig en menigvuldig zijn de gebreken, de fouten der
armen . Of ze er meer hebben dan wij ? Een felt is 't dat
de gevolgen er van veel erger zijn voor hen dan voor ons ;
dat bun fouten er veel erger uitzien dan bij ons, omdat
wij ze bedekken met 't manteltje der beschaving. Maar ze
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Karakter en omstandigheden werken
op elkander in ontwijfelbaar. En zoo zijn er ook klasse,
ondeugden, - ondeugden, die als van zelf voortkomen uit
de omstandigheden, waaronder de menschen geboren worden
,en leven .
Zoo is b .v. 't jokken een klasse-ondeugd . Een zeldzaamheid is een arm kind dat een juiste voorstelling heeft
van wat waar of niet waar is . De leugen om bestwil is
bij de armen zoo zeer tot gewoonte geworden, dat ze zelf
niet meer weten dat 't leugen is . Ze moeten zich to dikwijIs uit allerlei netelige posities redden 'om met de waarheid alleen to kunnen volstaan .
Zoo is gulzigheid en
snoepzucht met al hare ver-reikende gevolgen ook een
klasse-ondeugd . Voor menschen, wier levensdoel eigeniijk
geen ander is dan 't materieele bestaan, voor wie de broodvraag de vraag is, waarop heel de intensiteit van bun wezen
gericht moet zijn, heeft b .v. 't dagelijksch maal een totaal
andere beteekenis dan voor ons . Dat in de hersens van
acme kinderen de beteekenis van 't woord iekkers geheel
.
abnormale proporties aanneemt, en dat een pij p pepermunt
uit een s noepwinkeltj e langzamerhand tot bun hoogste
idealen gaat behooren, wie zal 't wraken P Wat is nu
onbi1lifter dan om aan de armen denzelfden maatstaf van
deugd aan to leggen als bij ous? En aan die onbillijkheid
maakt toch zoo menig armbezoeker zich schuldig . Ons
past geduld, geduld, om de armen to leeren kennen, om
ze to leeren begrij*pen ; ook in dit opzicht is kennen weten,
en weten ver-even . Iemand heeft eens gezegd : ,we moeten
"Ons in de armen verdiepen, zooals we ons verdiepen in
..,een mooi boek," waaraan we ons overgeven met hart en
ziel . Zoo is 't . Hun leven is zoo licht en zonloos, er is
zoo weinig vreuQd,
zoo weinig verheffin9 in bun bestaan .
Zn
Ze begrijpen ons zoo dikwijls niet. Er is nog zooveel
misverstand tusschen rijk en arm, omdat ieder blijft spreken
zjjn eigen taal . Geduld moeten we hebben om to leeren
verstaan bun taal, geduld om to doen verstaan de onze .
'vat de arme van ons verwacht, waardoor we hem ten
zegen kunnen zijn, dat is door onze opgewektheid . tange

8 6 --of droevige gezichten heeft hij niet noodig, die ziet hij
genoeg in zijn omgeving. Do armbezoeker mag zich niet
laten ter neer slaan door de ellende, die hij ziet, dan wordt
hij voor zijn week ten eenen male ongeschikt . De kracht
tot hulp, moet hij putten uit de blijdschap ten zegen to
mogm zijn aan anderen . En met die blijdschap in '1 hart,
met die opgewektheid moeten we gaan tot de aruaen .
Een armbezoekster, die een vrouw bezocht aan haar
bed geklonken door een bijna ondragelijk Iijden, stelde zich
tot taak dat zij telkens bij haar bezoek de vrouw aa -n 't,
lachen gemaakt moest hebben . D an vergat ze voor een
een oogenblik de pijn en 't sterkte' haar en gaf haar moed
om op nieuw haar kruis op de schouders to nemen .
Er zijn twe8erlei wijzen, waarop we 't feed van anderen .
kunnen dragen : of we worden misanthropisch, en we wenden
ons of met bitterheid van een maatschappij, die zooveel ellencle ,
to voorschijn roept en die wij niet veranderen kunnen ; en
we houden ooze ooren gesloten voor de droeve 'L - reten, ,cli&
er tot ons op klinken, omdat ze ons 't hart verscheuren ;
U, wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid, en we
zetten ons hart wijd open, om er in op to nemen alles wat,
zwak is en teer, ieder, die lijdt en verdrukt wordt, allen,
die ellendig zijn en eenzaam ; en we trachten er naar om
ze to doen verwarmen door de zon, die ons omstraalt, ze
een straal to doen opvangen van 't licht, dat ons beschijut,
ze to doen deelen in onze vreugd, ze to verrijken met onze
kennis en to verreinen door onze liefde, hun to geven 't
beste van ons zelf.
Z66 opgevat, in dezen wijden, ruimen, bijna alles omvattenden ziin is 't werk van armverzorger een gezegend werk .
De armverzorging vergete 't echter nooit : zij verzacht maar geneest niet ; zij is noodzakelijk, maar zjj is een
noodzakelijk ,kwaad."
Jedere philanthropic, wier einddoel niet is zich zelf
overbodig to waken, draagt de sporen der ontbindiug in
zich : zij zal niet aller dienaar willen zijn, maar dient ten
slotte zich zelve en zal aan zelfvergoding to gronde gaan .
Di6 ouderliefde zal de sporen dragen van haar goddeliften.
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later, zelf teruLytredend, den jongen mensch to doer handelen naar 't gebod van eigen geweten . Evenzoo zal de
menschenliefde eerst dan beantwoorden aan haar verheven
roeping, indien zij, de hand tot redding reikend, waar zij
dat vermag, 't ideaal der onafhankeliftheid hoog
0 houdt .

e Dorchester Labourers
Episode nit do geschiedenis van het Trade Unionisme
DOOR

H . SALOMONSON Gz .

Door de onto ereikendheid van eigen
krachten worden de menschen vanzelf
reeds aangezet om zich met anderen
tot wederzijdsche hulp en ondersteuning
to verbinden .
L e-o XIII . Encycliek 17 Mei 1891 .

Het stuk sociale geschiedenis, dat tot onderwerp voor
deze schets dient, verliest niet aan beteekenis, omdat het
reeds driekwart eeuw, bijna, oud is ; integendeel, het wint
aan belangrijkheid, omdat sinds de gebeurtenissen, die het
bevat, nog slechts het drievierde eener eeuw verstreken
zijn ; omdat slechts zeventig jaar geleden een drama als het
hier behandelde nog tot de mogelijkheden behoorde in een
land als Engeland ; omdat, op het eerste gezicht, men weigert
to gelooven, dat voor een z605 korte spanne tijds nog als
zeven decenni8n in een land, waar vrijheid en gezond verstand steeds zulk een groote rol speelden, middelen gelijk
hieronder aangeduid, rechtsinterpreta ties en rechtsverkrachtigingen gelijk hieronder beschreven, geacht werden
eenigen blijvenden remmenden invloed to kunnen oefenen
op de beweging, waartegen ze gericht waren .
Welke de gevolgen waxen van deze meening zullen wij
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ons onthoudend van commentaren, voor zoover die niet
geacht kunnen worden in het verband van het verhaal
noodig of wenschelijk to z~jn .
De bedoeling is in de eerste plaats de hoofdpunten
na to gaan van de geschiedeuis der Dorchester Labourers,
van een geval, waaraan heden ten dage de herinnering
goeddeels is uitgewischt, maar dat indertijd de grootste
opwinding veroorzaakte- in alle standen van het Vereenigde
Koniukrijk .
I.
Vooraf zij het vergund een oogenblik to verwij1en bij
de sociale wet-eving en den socialen toestand van Engeland
in het laatst dera.chttiende en het begin der ne gentiende eeuw .
In den loop der achttiende eeuw hadden aldaar het
licht gezien een reeks van we lt-Iten, die op verschillend
gebied en in verschillenden vorm alle hetzelfde doel beoogden, namelijk : het zich combineeren der arbeidende standen
ter verbetering hunner positie binnen het bereik van den
strafrechter to brengen ; deze wetten werden ten slotte in
1799 gecodificeerd in den algemeenen Combination Act, 1)
die elke organisatie van werklieden tot het verkrijgen van
sociale verbetering, zelfs wanneer deze op de meest ordelijke
en vreedzame wijze to werk ging, als onwettig brandmerkte .
Dat het mogelijk was een dergelijke wet in to dienen
niet alleen, maar ook de behandeling ervan z66 to verhaasten, dat binnen vierentwintig dagen na haar intrede
in het Lagerhuis de koninklijke bewilliging erop reeds was
verkregen, vond zijn grond in twee redenen, welke beide
weergegeven kunuen worden door het woord : vrees.
„Dean es beschleichet die Purcht gar bald die Herzen der Menschen",

schreef G o e t h e in dezelfde jaren, waarin de handelingen
der En- 0e1sche ret7-creering een illustratie zouden vormen op
een tweevoudig€
zijn woorden ; en het was, gelijk geze-d
0
1) (39th and) 40th . Geo . III. cap . 106 .
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demos en die voor den socialen .
Den politieken demos, dien zij kortgeleden had leeren
vreezen in de misdadige uitspattingen, waartoe de Fransche
revolutie den stoot had gegeven, en waarvoor de Croon . van
een G e o r g e I I I zich wellicht ook niet al to veilig gevoelde,
- den socialen, die zich dagelijks moor op den voorgrond
plaatste door de vorming van arbeidersclubs in verschillende
. (speciaal onder de Lancashire wevers), welke, met
bedrijveu
hun eischen om loonsverhooging en lotsverbetering de bemiddelden deden beven voor wat zij beschouwden to zijn even
zoo veel onwettige aanslagen op de door hen verworven
a-ardsche goederen .
Deze Combination Act, welke dus in 1799 tot stand
kwam, verwekte gelijk zich laat denken een heftige oppositie
en dat deze niet alleen gevoerd werd door de slachtoffers
dier hoogst onbillijke wetgevi-ng, de arbeiders zelve, bljjkt
het duidelijkst uit de omstandigheid, dat de aanvoerder
der opposantenn een werkgever was : Francis Place ;
wanneer men dan ook kennis neemt van de gruwelijke
onrechtvaardigheden, die in naam der wet bedreven zijn
gedurende de kwarteeuw van haar bestaan, dan kan de
krachtige beweging, die ertegen op touw ward gezet, Been
verwondering baren, wel hat feit, dat zij zich nog zoo fang
heeft weten staande to houden .
In hun meesterlijk werk over de geschiedenis van hat
Trade Unionisme, waarvan men niet weet wat meer to bewonderen : de duidelijkheid en de beknoptheid bij zulk een plethora
van gegevens en feiten als bier verwerkt, dan wel de strikte
onpartijdigheid, die, trots h-un eigen sterkgekle-urde democratische inzichten, de auteurs bijna door hat geheele boek
weten to bewaren, ;even de echtelieden W ebb een helder
en uitvoerig overzicht van hat verloop en de bijzonderheden
van den strijd tegen den Combination Act . 1)
Genoeg voor ons doel zij de vermelding, dat de pogingen
der oppositie ten slotte met succes bel-roond warden ; in
1) ,The History of Trade Unionism" bij 8 i d n e y and B e a t r i c-, e
W e b b . New Edition. London 1902 . blzz, 86 - 97 .

1824 Loch werd een wet ter intrekking van den Combination
Act even haastig en cnopoemerkt, om niet to ze-gen
clandestien, door het Parlement gejaagd als in 1799 de
Act zelve, en daarmede verkreeg men dus een toestand
waarbij aaneensluiting voor het verwerven van economische
voordeelen niet meer tot de onwettige handelingen gerekend en het collectief on derhandelen over loonen enz ., dus
gesanctionneerd werd .
Nu brak voor de arbeidersbeweging ee -nuieuwe phase aan .
Wel schreef F r a n c i s P 1 ace in het jaar 1825, 44,n
jaar dus na het welslaoen der door hem georgauiseerde
beweging ongeveer in dezen zin : dat ,thans, nu de dwang,
welke den arbeiders verhinderd had zich to combineeren op
had gehouden, de arbeiders--combinaties vanzelf spoedig
zouden verdwijneu ; dat, nu er geen verdrukking door de
wet meer plaats vond, de arbeiders het dra moA zouden
worden, contributie to betalen voor v6rverwijderde proefnemingen met twijfelachtig resultaat en dat dus met de intrekking van den act het doodvonnis hunner vereenigingen
geteekend was."
Naar dat deze voorspelling in elk opzicht werd gelogenstraft, behoef-b wel geen betoog ; in tegenstelling met P I a c e' s
verwachtingen rezen de Unions thans eerst recht van alle
kanten uit den grond op ; werkstakingen waren aan de orde
van den dag, - kortom, in heel het arbeiderskamp heerschte
gisting en beweging .
Was het wonder, dat de oude Union-phobie der regeerendp en bezittende klassen door al die beweging opnieuw
juaar het oppervlak gedreven werd, en dat de meest phantastische begrippen en verhalen verspreid werden omtrent
datgene wat de Unions - wren en wat zij wilden?
Daartoe given, het kan niet ontkend, deze laatste zelve
eenigszins aanleiding .
In de eerste plaats waren de gedragingen harer leiders,
mannen, die nog in geen enkel opzicht geschoold waren
in de uitoefeni-ng van het bij elke arbeidersorganisatie zoo
bij uitstek noodzakelijke beginsel van given en nemen,
dikwijls uitermate tiranniek en gaven zij daardoor niet alleen
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den werkgevers tegenover wie, maar ook hunnen medeleden
to wier behoeve zij optraden gegronde redenen tot klagein ;
in de tweede plaats hadden zij, - en dit gaf aanleiding
tot hoogst overdreven geruchten omtrent haar beginselen
en verrichtin g en, - de bijeenkomsten gehuld in een wags
van geheimziunigheid en sombere mystiek .
De vervolgingen, waaraan zij langen tijd hadden blootgestaan, de spionnages, waarvan zij het mikpunt waren
geweest, hadden tengevolge gehad, dat haar vergaderingen
dikwijls 's nachts en steeds op verborgen plaatsen gehouden
werden. Dat hierbij onnoodig door een m- ystieken ritus
het ,unheimliche" nog vermeerderdd werd, was nu eenmaal
menschelijk ; wij weten uit L e s s i n g' s vrijmetselaars-fabel,
wat het is ,die Neugier auf der Folter" to houden en zoo
was het ook dezen eenvoudigen menschen natuurlijk een
prikkel to meer, wanneer zij zich tegenover hun niet-ingewijde mede-arbeiders konden beroemen op geheime formules
en teekens, griezelige ceremoni8n enz ., waarvan deze laatsten als niet-leden verstoken moesten blijven .
Zoo ontstond, vat W e b b noemt ,the prevalence among
them of fearful oaths, mystic initiation rites and other manifestations of a sensationalism, which was sometimes puerile
and sometimes criminal 1) ."
Ziehier de korte beschrijving van den ritus, die bij de
wijding tot adept gevolud werd, ontleen d aan de verklaringen van twee der getuigen bij het proces der DorchesterLabourers :
.,.,Wij begaven ons in een kamer, waar wij ons moestenn
blinddoeken . Wij bonden onze zakdoeken voor de oogen
en werden door iemand naar een andere kamer op dezelfde
verdieping geleid . Toen werd ons iets voorgelezen, waarvan wij echter niets begrepen, en moesten wij knielen .
Weer werd ons een stuk voorgelezen ; het bevatte veel
omtrent ,loon" en omtrent,,werkstakingen", dat wij moesten
staken om loons verhooging, wanneer anderen 't deden enz . ook dat wij Mn shilling bij wijze van entree en vender
1) t .a .p . blz, 79 .

- 9, 3 wekelijks 44n penny als contributie moesten betalen . Daarna
werd ons iets voorgezegd, dat we moesten herhalen ; het
had betrekking op onze zielen, dat deze eeuwig verdoemd
zouden zijn, als we het geheim niet bewaarden omtrent
datgene, wat hier gezegd en gedaan werd, enz . Fervolgens

moesten we een boelc kussen, dat naderhand de Bijbel bleu
to zijn 1 ) en mochten we opstaan en den blinddoek afleggen .

Wij zagen toen J a m e s L o v e I e s s in een priestergewaad
en vier anderen met getrokken zwaarden en strijdbijlen
tegenover ons, en op den achtergrond een zes voet hoog
geschilderd skelet met de woorden : Remember thine end". 2)
(Op de hierboven genoemde oaths en de eedsaflegging,
die in de ceremonie voorkomt, moet in het bijzonder de
aandacht gevestigd worden, daar een en an der een groote
rol speelt bij hetgeen later volgen zal .)
Om een denkbeeld to geven van den indruk, then dit
alles op de tegenstanders der organisatie moest waken,
volge hier een beknopt uittreksel uit een tweetal Parlements-redevoeringen over het werken der Unions, tevens
als kenschetsing van hetgeen in de hoogere kringen aan
het Trade Unionisme, zijn bedoelingen en instellingen ten
laste gelegd word :
,,Van alle verschrikkingen is de Trade Union de meest
verfoeilijke, daar zij niet alleen haar invloed doet gelden
op de werkgevers maar ook op het acme ongelukkige yolk,
dat zij dwingt zich bij haar aan to sluiten . Ik ben in maar
al to veel gevallen getuige geweest van de diep treurige
gevolgen, die de Unions teweeg brachten bij de ongelukkigen, op welke zij haar systeem van allerverschrikkelijkste
tirannie toepasten. Ik heb gevallen gekend, waarbij personen
voor geldsommen moesten teekenen, alvorens zij lid konden
worden, geldsommen z66 groot, dat de bewuste personen moord en brand zouden geschreeuwd hebben, indien
de Regeering ze als belasting had durven eischen . Door
menschen, die vijftien shillings per week verdienen, wordt
1)

2)
zes 1834 .

N .B. de Engelsche worm van eedsalegging .
The King against Loveless and others. Dorchester Spring Assi-
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niet minder dan vijf shillings per week afgestaan als contributie tot de kas der Unions! Deze Unions worden gewoonlijk door een klein aantal rondtrekkende personen
beheerd, die dan nog, om zich to vrijwaren voor een gerechtelifte vervolging0 bij" het eventueel bekend worden
hunner gestie, de nieuwe leden door vreeselijke, eeden dwingen
het geheim der vereeniging to bewaren . En in elke stad,
in elke plaats van het Vereenigde Koninkrijk zijn die
Trade Unions thans to vinden en haar leden bepalen zich
niet tot 44n ambacht, maar halen ook lieden, tot een ander
gild behoorend, over zich bij hun beweging aan to sluiten .
De metselaars, bijvoorbeeld droegen bij tot een fonds ten
doel hebbende om de timmerlieden to doen staken tot het
verkrijgen van meer loon, en dit systeemm doordringt la -ngzamerhand het heele Koninkrijk . Er wordt om bourten gestaakt, eerst voor het 44ne gild en dan voor het andere, en
zoo doet het zich voor, gelijk deter dagen bij de staking der
kuipers, dat een werkstaking uitbreekt zonder dat er eenige
groud bestaat voor het verhoogen der loosen ."
En in een latere rede zeide datzelfde lid :
,,De Trade Unions hebben een geheel ander doel dan
dat voor hetwelk zij verklaren to zijn opgericht . Ik
beschouw dergelifte vereenigingen als hoogst gevaarlijL- voor
de m .aatschapp -.L*j . Ik wil niet zeggen, dat, gelijk de wet
than s luidt 1), er eenig bezwaar is tegen de vereeniging van
een aantal personen met het doel om, een loonsverhooging
to verkrijgen of elkaar tegen verdrukking to beschermen,
edoch, de ondervinding heeft geleerd, dat dit niet het ware
doel dezer mannen is, maar wel om, behalve het intimideeren
van hun patroons en van de Regeering ook andere werkliedenp die vlijtig en goedgezind zijn, to nopen diezelfdo
gedragslijn to volgen . Ze dwingen hen hooge contributies
to betalen, die alleen ten voordeele strekken der bestuursleden en gedelegeerden, wier onwettige en "kwaadwillige
pogingen door de Unions bevorderd worden . Als de bedoeling der eeden geen andere was dan de u -nionisten in staat to
1)

Dit slaat natuurlijk op de afsehaffing van den Combination Act .
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stellen, elkander aan een knip met de vingers of ee-nig
ander teeken to herkennen 1), zouden ze natuurlijk onschadeIijk zijn . Maar neen, op een landgoed, waarin ik een aandeel bezit, wordt heden middag een meeting gehouden van
de West-Riding 2)-Unions, en als mijn medeleden nu maar
eens het convocatiebiljet voor die meeting willen inzien,
en vooral het posteriptum ervan, dan zullen ze bemerken,
dat de bedoeling nog een andere is dan om loonsverhooging
to verkrijgen ; de heer, die mij dit biljet heeft gezonden,
verzocht j-uij dringend, niet mede to deelen, van wien ik
het ontving, daar hij anders het voorwerp, zoo niet het
slachtoffer zo -u worden eener geduchte wraakneming" 3) .
Gelijk blijkt uit deze redevoeringen, die, hoewel in
den vorm eenigszins onsamenhangend, toch duidelijk den
gedachten gang van den spreker en van zijns geliken. weergeven, was de erkenning van het Trade-Union beginsel
nog in geenen deele tot de overzij doorgedrongen ; ook bij
de enkelen, die den Trade-Unions een goed hart toedroegen,
was het begrip omtrent haar strekking nog niet bepaald
tot volmaaktheid gekomen . Zoo betoogde een zekere majoor
B e a u c I e r k 4) het goed recht der arbeiders om zich to vereenigen op dezen grond : ,dat er ook wel vereenigingen van
heerert bestonden tegen stroopers en bedelaars, en hij menigmaal gezien had hoe een acme stakker wegens het dooden
van een enkelen haas aan zijn familie ontrukt werd op instigatie van de Union der landheere -L-L"! 5)
1) Gelijk een vorig spreker verondersteld had .
2) Westeli'j l,- district van Yorkshire .
3) Mr . Hardy in House of Commons, 26 Maart en 28 April 18344) House of Commons, 14 April 1834 .
5) Er is in deze citaten een klein anachronisnie . Immers, de hier
weergegeven redevoeringen, welke door de aanhaling to deter plaatse
schijubaar a an de verbanning der Dorchester Labourers vooralgaan, werden
in werkelijkheid uitgesproken toen die verbanning reeds een voldongen
feit was geworden, en wel bij de behandeling in het Lagerhuis van de ten
gunste der verbannenen ingediende petities. Daar het hier echter een
verschil van slechts een.ige weken betreft, en bovendien de bedoeling der
sprekers deze was : to typeeren den in Engeland bestaanden toestand in
le dagen van het voorval, dal aanleiding tot de verbanning had gegeven,
ion tegen het citeeren gelijk hier geschiedt geen bezwaar bestaan.
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En welke ineeniug de minder ontwikkelden zich omtrent,
de voornemens der Unionisten vormden, blijkt wel uit het
antwoord, dat een der Dorchestersche verbanneDen ontving,
toen hij vroeg om een paar dekens om zich tegen de koude to
beschermen : ,Waarmede zouden uw meesters zich hebben
toegedekt, als gij uw zin hadt gekregen? Naar ik hoor
was het de bedoeling van ulieden omz to vermoorden, to
verbranden en to vernielen alles wat gij maar in handen
kondet krijgen !"
Kortom, bij de regeering, de magistrates 1 ) en de meerderheid der volksvertegenwoordiging vestigde zich steeds
vaster het begrip, dat, bet kostte vat het wilde, aan dit
combineeren een eind diende gemaakt ; bestonden er s inds.
d e afschaffi-og van den Combination Act geen directe
strafbepalingen meer daartegen, dan moesten er maar indirecte gevonden worden, die tot hetzelfde doel voerden t
En zoo brak Oogstmaand aan van het jaar 1833,
II .
Wij moeten ors nu verplaatsen naar de gemeente Tolpuddle, een landelijk dorpje van het graafschap Dorset,
waar de inwoners grootendeels als boerenarbeiders hun
brood verdienden .
De loonen waren daar laag, zooals ze trouwens overal
in de Engelsche landbouwdistricten laag wares en land
laag bleven . Nog in 1850 blijkt uit C o b d e n' s Mid h u r s t
brieven diens innige verontwaardiging over den loonstandaard,
der ,agricultural labourers" en uit hij den voor een werkgever niet alledaagschen wensch : j long to live to see an
agricultural labourer strike for wages !" 2)
Nu was in Tolpuddle reeds eenigen tijd een gisting opto merken order de land-arbeiders, die bij hun meesterss
aandrongen op verhooging van het loon, dat, volgens hun
1)

Hier en ook later gebezigd in de Engelsehe beteekenis van lagere •

rechterlijke ambtenaren .

2) Deze wensch zoude niet in vervulling kome-n : in 1872, dus zeven,
jaar na zijn dood, barstte de eerste landbouwstrike uit .

- 97 beweren, achterstond bij dat in omliggende districten . Dit
laatste toch bedroeg tien shillings, terwijl zij er slechts
negen verdiendein .
Niet alleen bleven hun pogingen vruchteloos, maar
zelfs werd na eenige maanden het loon verlaagd tot acht
shillings, kort daarop tot zeven shillings en in Augustus
1833 (het hiervoren verhaalde had plaats in 1832 en begin
1833) koudigden de werkgevers aan, dat ze wederom een
nieuwe regeling wenschten in to voeren en wel met een
weekloon van slechts zes shillings .
Met welke machtelooze wanhoop dit bericht, dat honger
en ellende voor hen en hun gezinnen beteekende, door de
arbeiders ontvangen weed, laat zich beter denken dan
beschrijven . Zij gevoelden, dat er iets gedaan moest worden,
om tegen deze handelwijze op to komen, maar wat en hoe
was het meerendeel dezer onontwikkelden onbekend .
Toen verrees, zooals het gewoonlijk in dergelijke gevallen
gaat, uit hun midden een persoon, die zich opwierp als
raadsman der bedrukten en als leider hunner beweging .
Deze Tolpuddle'sche Mirabeau, zelf ook een gewoon
labourer, droeg den naam van G e o r g e L o v e 1 e s s .
Hij was een man van zevenendertig jaar, die zich door
eigen studie een beschaving en een mate van kennis verworven had, ver boven die zijner medearbeiders . Op zijn
achtentwintigste jaar had hij zich (met een salaris van zeven
shillings per week!) een kleine theologische bibliotheek
weten to verschaffen en vervolgens met zooveel vlijt gestudeerd, dat geen man in den omtrek zich op theologisch
gebied met hem kon meten .
E very als zijn broeder J a m e s behoorde hij tot de Methodisten (volgelingen van W e s I e y) en als zoodanig dikwijls
predikend optredend had hij zich de macht van het woord,
naast zijn andere bekwaamheden, mede eigen gemaakt, zoodat hij een niet geringen invloed op zijn standgenooten
wist to oefenen .
Dat hij ook de pen to zijnen dienste had, bewijst een
door hem geschreven werkje met zijn lijdens-eschiedenis tot
onderwerp, waarvan het (wellicht eenig overgebleven) exem0 . E. IV 7

7
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plaar, dat zich under het stof der jaren bedolven in het
British Museum to Londen bevindt, tot bron gediend heeft
voor de meer intieme details, die in den loop van 'dit op.stel zullen voorkomen 1) .
Ook wat karakter en eerlijkheid betreft, stonden de
Lovelesses op de plaats hunner inwoning goed aangeschreven . Zoo verhaalt Geo-ro-e hoe in den tijd toen
aldaar veel gevallen van brandstichting voorkwamen, hij
en zijn broeder deel uitmaakten van de wacht, die gekozen
was om 's nachts de gebouwen en eigendommen to bewaken .
Verder leeren wij hem kennen als een man, die naast
,,een sterk ontwikkeld begrip van billijkheid en recht, dat
hem soms tot groote heffigheid. verleidde, een gevoelig
hart bezat en een rechtschapen gemoed . Met lets wat naar
politieke of sociale bewegingen zweemde had hij zich tot
nog toe niet ingelaten, noch ooit eenige studie in die
richting gemaakt .
Deze persoon nu plaatste zich aan de spits van de ontevredenen in To1puddle ; hij begon zjjn werkzaamheden
door zich in verbindin-g to stellen met het bestuur eener
Londensche Trade Union en om raad to vragen, hoe onder
de gegeven omstandigheden to handelen .
Ret bestuur antwoordde : ,Wij hebben onze Union
opgericht om onze rechten to beschermen . Ons is medegedeeld, dat zij strikt wettig is ; wij wandelen in optocht
door de metropool, zonder dat politie, ministers of rechters
er aan denken, omm iets in den weg to leggen . Doet als wij ."
Fort daarna kwamen twee gedelegeerden, die in denzelffien geest spraken en behulpzaam waren bij het oprichten der Union to Tolpuddle in October 1833 .
Welke meening konden deze eenvoudigen van geest
1) ,The Victims of Whiggery, being a statement of the persecutions
experienced by the Dorchester Labourers, their trial, banishment etc . etc . ;
also Reflections upon the present system of Transportation with an account
of Vandiemensland, its customs, laws, climate, produce and inhabitants ."
Dedicated (without permission) to Lords Melbourne, Grey, Russell,
Brougham and Judge Williams, by George Loveless, one of the
Dorchester Labourers .
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2ich na dergelijke uiteenzettingen en mededeelingen antlers

vormen dan dat zij, bij a] hetgeen zij verrichtten, geheel binnen
,de perken der wet bleven, en zich aan Been enkel vergrjjp
fegen de maatschappelijke orde schuldig maakten 11
Edoch,
,mit den Grossen sich zu necken,
,ist ein Spass zum HalsumdreWn!,"

en evenals Mozart's Zerline zouden, tot hun schade,
ook George Loveless en de zijnen dit leeren inzien .
De ,grooten" in dezen hadden uitgemaakt, dat aan de
o pkomende Union-beweging in het landbouwdistrict paal
en perk moest gesteld worden en zij meenden, dat, als zij
in den ruimen voorraad Engelsche wetten en verordeningen
er een vonden, die in eenig verband tot deze co8peraties
gebracht en met niet al to veel wringen pasklaar gemaakt
kon worden, zij hun doel wel zouden bereiken .
Zij bereikten hun doel .
Indien een geval als dit zich voor had gedaan v66r
1824, in de dagen van den Combination Act dus, ware niets
, eenvoudiger geweest dan dezen laatste toe to passen ; dit
middel was echter, gelijk wij gezien hebben, door de afschaffing van genoemden Act vervallen . De aaneensluiting zelve
was nu niet meer straf baar, men moest het crimineele dus
in de bijomstandigheden zoeken .

Een van de zwartste bladzijdeu uit de geschiedenis der
-Engelsehe marine is die, waarop geboekstaafd staat de vloot-muiterij aan the Nore in 1797 .
Deze bevat een episode, welke de Engelschen gaarne
negeeren, of waarvan zij, zoo zij er al van reppen, de beteekenis verkleinen door de vermelding, dat de muiterij
.spoedig ward bedwongen, dat ze het werk was van slechts
eukele leiders en dat, zeer kort nadat de aanvoerder,
Richard Parker, aan de ra van zijn schip was opgehangen, de geest en de toewijding der vloot zich wederom
.schitterend rehabiliteerden in een der roemrijkste overwin-
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Aboekir.
Toch was dit (het- eenige ooit voorgekomene) georganiseerde verzet van de ,mariners of England", plaatsgrijpende
toen op een zeer hachelijk moment de Britsche vloot aan
the Nore 1) geankerd was, een hoogst gevaarlijk-e gebeurtenis en het gouvernement onderschatte destijds geenszins
de dreigende beteekenis, welke in die algemeene uiting van
ontevredenheid onder de zeelieden, aangewakkerd door
revolutionnaire elementen, opgesloten lag .
ETet is natuurlijk niet de bedoeling hier de details dezer ,
merkwaardige gebeurtenis na to gaan ; voor ons Joel zij.
slechts vermeld, dat zich onder de leiding van P a r k e r(opgestookt, gelijk sommigen beweren, door Engeland's
buitenlandsche vijanden) uit de zeelieden een comit4 had
gevormd, hetwelk de aangeslotenen liet afteggen den eed,,
dat zij zich met al hun krachten zouden wijden aan het
beoogde doel : den val van Z. M .'s ministers ales middel tot
het verkrijgen van den vrede, en dat zij bereid waren, dehandelingen to verrichten, die daartoe zouden leiden 2) .
Gelijk gezegd telde de IRegeering het gevaar deterwijdvertakte beweging niet licht . In Juni 1797 werd ingediend en in Juli d . a . v . aangenomen een wet, welke tot
strekking had, handelingen als de hier genoemde aan een
gestrenge straf to onderwerpen 3) en waarvan dienovereenkomstig de pr4ambule (verkort) aldus luidde :
,,Aangezien verscheidene kwaadwilligen in den laatsten
tijd beproefd hebben, personen die tot Z .M.'s troepen ter zee
of to land behooren of to brengen van hun verplichtingen
tegenover Z. M . en hen op to zetten tot daden van muiterij,
en opstand, hetwelk zij hebben trachten uit to voeren doordeze personen onwettig een eed to doer afleggen
gelasten,
1) Zandbank bij Sheerness .
2) Zie The Times van 27 Mei en Juni 1797 ; eventueel ook nog een
curieus boekje : , .k narrative of occurrences that took place during the
mutiny at the Nore" bij C . C u n n i n g h a m . (A few copies printed for then
particular friends of the author) .
3) 37th Geo . III. cap . CXXIII .

-wij hierbij dat iedereen, die, in welken vorm ook, zelf zal
7,ijn bij het afnemen van een eed
ten doel hebbende om een ander to binder tot aansluiting aan

,afnevien of behulpzaam zal

de?~,yelijke muitende en oproerige bewegingen

indien schuldig
bevonde.n, veroordeeld zal kunnen worden tot deportatie ge,durende een termijn van ten hoogste zeven jaar ."
Ziehier d-us een wet, die klaarblijkelijk eenig en alleen
~diende tot het tegengaan van een muiterij bij de land- of
,de zeetroepen, gelijk in 1797 ; een wet die zeker onder gewone omstandigheden door niemand, hetzij rechtsgeleerde
of leek, van toepassing geacht zoude worden op een geval
als dat der Tolpuddle'sche boerenarbeiders in 1833 .
Saar, „la raison du plus fort est toujours la meilleure,"
en in bet besef daarvan deinsden de magistrates van bet
graafschap D o r s e t in het jaar 1834 voor die toepassing

niet ter -ag !

Wjj hebben gezien, dat het er hun om to doen was, een
wet to vinden, die als middell kon dienen om de sociale beweging, welke zich in de laatste jaren in hun district merkbaar
had gemaakt, to smoren : welnu, in den 37th . Geo . III.
,cap . CXXIII meenden ze dit middel gevonden to hebben .
Noemde deze wet niet uitdrukkelij*k het ,afnemen van
een eed", en was niet een der voornaamste ceremoni8n der
nieuw-opgerichte Union juist de eedsafname door de adepten
der vereeniging? Volgde hieruit dus uiet direct, dat zij,
die zich hieraan schuldig maakten, strafbaar waren onder
den aangehaalden Act?!
Deze coq-h-l',qne-redeneering had 't gevolg, dat op 21
Februari 1834 op verschillende plaatsen in Dorsetshire
,,waarschuwingen" werden aangeplakt, behelzende, dat ieder
,die lid was of werd van de Union, zich blootstelde aaD een
veroordeeling (op grond van meergenoemde wet) tot deporkatie gedurende hoogstens zeven jaar .
Hjj, die echter zoude meenen, dat deze ,waarschu wing"
was een waarschuwing in den werkelijken zin des woords,
namelijk een mededeeling, ten doel hebbend, hem tot wien ze
gericht is, to weerhouden van handelingen, die voor hemzell
schadelijke gevoluen
kunnen hebben, zoude zich vergissen .
zn
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Neen, het ,dwingen tot goedt" was niet het duel van
hen, die deze plakkaten hadden uitgevaardigd, w6l het
.,wreecken van quaet", wM het effenen van den weg tot
de zware bestraffing, die men een groep van personen toegedacht had .
Gelijk gezegd was de resolutie der magistraten den
21sten Februari uitgevaardigd, en reeds den 24sten d .a .v .
dus drie dagen later, toen zij ternauwernood algemeen
gelezen en zeker haar strekking niet algemeen doorgedrongen
kon zijn, werden George Loveless, James Loveless
en nog vier anderen door den konstabel van Tolpuddle
verzocht zich onder zijn geleide naar Dorchester to beg even,.
om door den magistraat gehoord to worden.
Geheel overtuigd van hun onschuld en in het vaste vertrouwen, dienzelfden dag naar huis en haard to zullen
terugkeeren, volgden ze hem naar laatstgenoemde plaats,
waar ze echter na een kort , verhoor gearresteerd en in
de gevangenis opgesloten werden, om aldaar den dag der
berechting hunner zaak door de Assizes of to wachten .
G e o r g e L o v e l e s s verhaalt van twee gesprekken,
die hij in die dagen zijner gevangenschap voerde en die
hier ter typeering van 's mans karakter herhaald worden .
Het eene is met een zekeren mr . Y o u -n g, een advokaat,
die hem o .a . vroeg, of hij, indien men hem uit de gevangenis ontsloeg, de belofte zoude willen afleggen, nooit meer
iets met de Union to doen to zullen hebben .
.Jk zeide : jk begrijp u niet". ,Wel", zeide hij, ,geef
,,inlichtingen omtrent de Union en wie er n og meer toe
,,behooren en beloof, dat ge er u van zult afscheiden" .
,,Meent ge, dat ik mijn clubgenooten verraden en beloven
,,moet, hun den rug toe to draaien?" ,Precies", zeide hij .
„Keen, liever dan dat to doen onderga ik de zwaarste
,,,straf, die men mij kan opleggen !"
Uit het andere onderhoud (met den geestelijke der
gevangenis) spreken de gevatbeid en de stekeligheid, die
hoofdeigenschappen van Loveless' karakter vormden .
,,Toen ontvingen wij een bezoek van den geesteliftre,
,,die een stroom van vermaningen in onze ooren uitstortte,
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doch daar deze aan-o-elengd waren in den beker der ver,,Wijti -ngen, smaakten ze mij niet al to best . Na ons berispt en
,,gehoond to hebben, omdat we ontevreden waren en lui,
,en onze meesters wilden rulneeren, liet hij volgen, dat wij
,,'t veel beter hadden dan onze meesters, en dat de Regeering
,,alle mogelijke bezuinigingen en besparingen had ingevoerd,
,,eenig en alleen om aan alien eenige welvaart to bezorgen .
,,Hij vroeg mij, of het mij mogelijk was aan to geven, hoe
,,het belang van den arbeider inog meer bevorderd kon
,,worden . Ik zeide, dat ik geloofde van wel en begon met
„hem to verzekeren, dat ons doel niet was de werkgevers to
. .,rulneeren, maar dat wij reeds geruimen tijd met verlangen
,,er naar hadden uitgezien, dat het hoofd iets zoude doen, om
,,den verschillenden ledematen, tot aan de voeten afwaarts,
,,wat verlichting to bezorgen, maar dat we, hierin teleurge,,steld, het idee hadden gekregen, om, van onderen beginnende,
,,ons tot onze meesters to wenden, zoodat dezen zich op
,,hun beurt bij hun meesters konden vervoegen en zoo tot
,,het hoofd opwaarts . En wat nu betrof zijn bewering, dat
er slechter aan toe waren dan wij, dat wilde er bij mij
,,niet in, zoo laing ik hen nog zulk een groot aantal paar,,den zag houden, alleen met het Joel om hazen en vossen
,,te jagen . met wilde mij voorkomen, dat als een aantal
„van die onnutte dieren afgeschaft werd, daarmede een
,,tweeledig voordeel bereikt zoude worden : ten eerste kreeg
,,de eigenaar daardoor wat contanten in harden, en ten
,,tweede kon hij met het geld, dat hij totnogtoe aan hun
"Onderhoud had besteed, zijn arbeiders wat be 'Ller betalen ;
,,bovendien meende ik, dat wanne'er de heeren die zooals hij
5 .1
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„de geestelijke livrei droegen zich met wat minder salaris wilder
,,tevreden stellen, dit ook al weer een handje zoude helpen ."
Js dat de manier, waarop gij de zaak zoudt willen aan,,pakken ?" zeide hij . ,,Het is een van de manieren, die ik
.,,overwogen heb, mijnheer ." jk hoop, dat het Hof U gunstig
,,gezind moge zli**n, - m aar ik denk het niet, want ik geloof
,they mean to make an example of you" . - En na
.,,deze woorden verliet hij ons ."
De geestelijke had een goed inzicht gehad ; het was de
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bedoeliug ,to make an example" van L o v e 1 e s s en de
zijnen !
Dit werd later bij de discussies in het Parlement voli-nondig e.rkend ; dit werd ook door den Rechter bij zijn
toespraak, op de zitting der Assizes van 15 Maart tot de
beklaagden gericht, met zooveel woorden, zij het ook in
meer algemeetie termen, to kennen gegeven .
Overbodig to zecygen, dat de aanklacht gegrond was op
dezelfde wet, die tot basis had gediend voor de beruchte
prolklamaties 1), dat a charge o .a . aangevoerd weed een eedsafuame, door de beklaagden verricht bij de inwijding van
nieuwelingen (zie de m6dedeelin .gen der twee getuigen op
bladzijde 85 aangehaald), maar een eedsafname, die -, notabene,
geschied was op den 9den December, dus bijna drie maanden
voor de, aawplakking der zoogenaamde ,,waarschstwing"!

Over het proces en de wijze, waarop het gevoerd werd,
. to hales,
kunnen wij kort zijn ; het is niet eens noodig aan
wat G e o r g e L o v e 1 e s s zelf daaromtrent vermeldt, ziehier
een uittreksel uit een brief van een meer bevoegde, advokaat E wet t, die de geheele zitting bijwoonde en zich aldus
erover uitlaat : ,De getuigenverhooren werden op ecn zees
..,noi-ichalante en onduidelifte wijze gevoerd, en de resul5,taten ervan verschilden belangrijk van de verklaringeu,
,,,voor den rechter van instructie afgelegd . Op 't voornaamste
,_,punt, de eedsaflegging, moesten de getuigen verklaren,
55dat
ze niet meer precies moisten, wat er eigenlijk geschied
,,was! De ,counsel for the prosecution" trachtte tevergeefs
55 antwoorden uit to lokken, welke tot rechtvaardiging van de
.Aanklacht konden strekken . Die antwoorden, welke einde., .,Iijk los kwamen, waren den Zngetuigen als 't ware door de
,,vragen van den Rechter in den mond gelegd" enz .
De uitspraak kon dan ook niet twijfelachtig zijn ; na
een overleg van vijf minuten beyond de jury de beklaagden
schuldig .
Toen daarop de gewone vraag volgde, of deze laatsten
1) Zie : Copy of the Indictment iiz the Prosecution against George
Loveless and others at the Dorchester Spring Assizes 1834, ordered by
the 'Luse of Commons to be printed, 1 Jane 1835 .
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jets to hunnen voordeele badden in het midden to bre.-tagen,
legde G e o r g e L o v e l e s s de volgende verklaring af, een
verk-laring, roerend in haar waardigen eenvoudd als de laatste
kreet om rechtvaardigheid van een man, die gevoelt, dat
hem Been recht zal geschieden en toch, vertrouwend op de
reinheid van zijn be doelin9 en, overtuigd van de gewettigdheid. zijner handelinuen en van de waarachtigheidd zijner
woorden, onwrikbaar blijft in het handhaven zijner beginselen
en, vat het kosten mope, weigerachtig to tra a si9eeren :
My Lord, indien wij eenige wet gescho nden mogen
,,hebben, zoo geschiedde zuII-s zonder opzet ; wij hebben
ben-adeeld in zijn reputatie of in ziJ,j n werkkring,
,,niemand geschaad aan persoon of eigendom . 'We hebben
,,ons slechts vereenigd om to verhoeden, dat wij zelven,
. .dat onze vrouwen, onze kleinen tot gebrek en houger
,,gedoemd zouden worden . Wij tarten een ieder to bewijzen,
. .dat wij jets geda,an hebbenn of voornemens wren to doen
strijd met deze verklari.ug."
De rZechter, B a r o n W i I I ia m s, een nieuweling in bet
yak en op zijn eerste tournee, deed niet, zoo als -ewoonlijk,
thans onmiddellijk do uitspraak van het vonnis volgen, maar
nam twee dagen beraad . Had L o v e I e s s' verklaring indruk
op hem gem aakt? Was bij hem in den loop van het geding
twijfel gerezen omtrent de gewet ligdheid der aan klacht P
Zulks is niet bekend .
Hoe dit zij, toen twee dagen later de zes mannen opnieuw voor hem verschenen, was bIjjkbaar elke twijfel
geweken ; h~j verklaarde niet alleen overtuigd to zijn van
hun schuld, maar nook overtuigd to zijn van den op hem
rustenden plicht om over hen uit to spreken de hoogste
straf, door de wet toegestaau, namelijk : deportatie ,beyond
the seas" gedurende den tijd van zeven jaar!
Dat men, nu de zaak eenmaal ge8ntameerd was, niet
voor het opleggen der zwaarste straf, die de wet toeliet, zou
terugsehrikken, was to voorzien . Ii faut tuer quaDd on vole!
Doch wie meenen mocht, dat deze uitspraak een groote
verslagenheid bij de veroordeelden teweegbracht, zoude zich,
wat U e o r e L o v e I e s s betreft aithans, vergissen .
-

ZD

In

-

1,:.

-

Z1-

-

--'L-

- 106
Zoodra het laatste woord van het vonnis gesproken
was, nam deze merkwaardige man papier en potlood en schreef
de volgende dichtregelen, die hij onder het publiek wierp :
God is our guide! From field, from wave,
From plough, from anvil and from loom
We come, our country's rights to save
And speak a tyrant faction's doom .
We raise the watchword : liberty,
We will, we will, we will be free!
God is our guide! No swords we draw,
We kindle not war's battle-fires,
By reason, union, justice, law,
We claim the birthright of our sires .
We raise the watchword : liberty,
We will, we will, we will be free!

Wel bezat deze eenvoudige strijder in hooge
mate de
ZD
door den schepper van den onsterfelijken Tom B r o w n
geprezen ,consciousness of endurance, so dear to every
Englishman of standing out against something
something and not
giving in.
Iv

Gewoonlijk werden bannelingen geruimen tijd, sours zes

tot negen maanden, in Engeland gevangen gehouden, alvorens
ze naar het land hunner bestemming werden vervoerd ; bij de
Dorchester Labourers echter geschiedde alles met een haast,
alsof men vreesde hen op een of andere wijze aan de hun
toegedachte straf to zien ontkomen .
Op 24 Februari 1834 waren ze gelijk wij gezien hebben
gearresteerd, op 15 Maart veroordeeld, en op 4 September
van hetzelfde jaar kwamen ze reeds to Sydney aan, waar
eenigen hunner achterbleven, terwijl de overigen naar van
Diemensland en andere verbanningsoorden vervoerd werden .
Bijzonderheden omtrent hun verblijf in Australia behoeven hier niet weergegeven to worden .
Zij zelven achtten natuurlijk alles wat met hen voorviel
van het grootste belang ; G e o r g e L o v e I e s s weidt er in
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bet aangehaalde boekje zeer over uit en nog meer geschiedt
dit in een ander, in sobere taal geschreven, werkje, dat zich
eveneens in het British Museum bevindt en dat evenals
het geschrift van G e o r g e later werd uitgegeven door het
London- Dorchester Committee . 1 )
Maar voor het verloop van de hier geschetste episode
heeft die lijdensgeschiedenis geen beteekenis, en bovendien
zal datgene, wat de Dorchester Labourers in hun balling schap hebben doorgeniaakt, hoewel het misschien aan personen van hun ontwikkeling zwaarder to dragen viel dan
aan het gewone slag van bannelingen, wel niet meer of minder
geweest zijn dan al vat zoovele hunner lotgenooten in den
regel moesten verduren, zooals men dit in menig geschrift
uit then tijd vindt weergegeven .
Het is het zoo dikwijls herhaalde droeve relaas van
een viermaandsche zeereis in een benauwd scheepshol met
het gemee -nste geboefte tot gezelsehap, van hard, bijua
onmenschelijk hard werken in den ,bush" met geeselingen
als straf voor het lichtste vergrijp, van kou uitstaan zonder
dat dek, van hongerlijden zonder dat voedsel verstrekt
werd, - kortom geen enkele der ontberingen, geen enkele
der martelingen, die de toenmalige maatschappij vermeende
op haar verdoolde zonen to moeten toepassen, bleef dezen
slachtoEers eener part ijdige rechtspraak bespaard .
In tussehen zaten hun vrienden in Engeland niet stil .

Behalve het optreden van het bovengenoemde LondonDorchester Committee, een comitg uit circa zestien personen, ineest werklieden, bestaand, dat onvermoeid ten
gunste der verbannenen ijverde, werden op meetings, in
alle deelen des lands gehouden, petities geformuleerd en
met groot enthusiasme aangenomen, waarin de Regeering
werd gesmeekt om amnestie voor de veroordeelden .
Men becijfert het totaal aantal onderteekenaren dezer
petities op 800.000 .
1) ,A narrative of the sufferings of J a s . L o v e I e s s, J a s . Brine,
and T h o m a s and J o h n s t a n d fi e I d, four of the Dorchester Labourers,
displaying the horrors of Transportation" written by themselves . With a
brief discription of New South Wales bij George Love I e s s .
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van een min of meer uitvoerige rede vergezeld, en wanneer
men zich de moeite getroost, de Handelingen van het
House of Commons door to lezen tusschen Maart 1834 en
wart 1836, zal men niettegenstaande het ietwat droge van
dezen arbeid toch onwillekeurig geboeid worden door de
afwisseling in opvatting en argumentatie bij de verschillende sprekers, die hun licht laten scbijnen over de
zaak der Dorchester Labourers .
Daar hoort men den welsprekenden H u g h e s H u g h e s,
die, behalve op het onberispelijke 'levee, steeds door de veroordeelden geleid, vooral den nadruk legt op het onzedelijke
in het door den rechter gevolgde systeem van 11een voorbeeld to willen stellen" ; den beroemden diplomaat H e n r y
L . B u l w e r, die betoogt, hoe dwaas het is, de wet welke haar
ontstaan to darken heeft aan de Nore-muiterij toe to passen
op de handelingen der Trade-Unionisten ; den vurigen
O'C o n in o r, rampzaliger nagedachtenis, die in heftige bewoordingen de Regeering aanvalt, zeggende, dat dit Huis
de plaats is, vanwaar hot yolk zijn verlossino, wacht, niaar
dat de dag Bier verlossing nooit zal aanbreken, zoolang aan
de andere zijde van hot Luis een idiote en kruipende
-Regeeri .u g het bewind voert ; den gemoedelijken Colonel
E v a n s, die de in onze dagen van imperialisme, protectie
en andere kwalen opmerkelijke leer verkondigt, dat de
grondoorzaak van het Trade-Unionisme to vinden is bij de
C,orn Laws, daar deze hot land dusdanig van voedsel
ontblooten, dat de arbeiders, in een onzalige concurrentie om
het hunne van dit voedsell deelachtig to warden, voortdurend
de loonen drukken, en dat hieraan juist de Trade -Unionisten
met hun vereeirAgingen een eind trachten to waken ; en
eindelijk, boven alien, het lid voor Finsbury, den onvermoeiden strijder W a k I e y, die de bevrijding van L o v e l e s s
en de zijnen tot een van de doeleinden zijns levens heeft
gemaakt, die in een rede van eenige uren alle omstandigheden van het geval op zij -n pakkende wijze nogmaals zijnen
medeleden blootlegt, - soms pathetisch, wanneer hij spreekt
over het intieme leven en de levensomstandigheden der
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bannelingen, sons scherp, wanneer hij den Enge1schen
rechtstoestand in het algemeen en de wijze, waarop dit
proces geleid werd in het bijzonder, hekelt, - nu eens overhellend tot humor, wanneer hij vertelt, dat hij de helft der
advokaten-leden van het Lagerhuis gevraagd heeft, op grond
van welke wet nu eigenlijk de labourers veroordeeld zijn
doch geen enkele hem dat heeft weten to zeggen, dan weer
juridisch betoogend, wanneer hij er op wijst, hoe een andere
rechter in een analoog geval heeft uitgemaakt, dat een
eedsafname alleen dan gestraft kan worden, wanneer (in
tegenstelling met hier) het Joel, dat ermede beoogd wordt,
onwettig is, - maar steeds met een schat van bewijzen
zijn beweringen stavend, met de zekerheid van een man,
die in de kracht zijner overtuiging slechts 44n doel voor
oogen heeft, n .l . de verlossing van zijns inziens onschuldig
gemartelden .
Maar daartusschen laten zich andere stemmen hooren ;
stemmen vol afkeer van, vol haat tegen alles wat met de zich
ontwikkelende volksbeweging in eenig verband staat ; uitingen
in hoofdzaak overeenkomende met den inhoud van de in
den aanvang dezer schets aangehaalde twee redevoeringen ;
uitingen van wrevel over het vermorsen van den nationalen
tijd voor een reeds beslechte zaak ; uitingen, die ten slotte
overgaan in gejoel en geschreeuw om den redenaars h
d4charge het voortspreken onmogelijk to maken!
En deze uitingen vinden steun bij de Regeering, welke
bij monde van den Home Secretary, Lord Russell, verklaart, dat het schenken van gratie en verlof tot terugkeer
in dezen een uiterst pernicieusen invloed zoude hebben,
daar dit den indruk zoude vestigen, alsof de Regeering
bevreesd ware het vonnis ten uitvoer to leggen, en dat
daardoor dan ook de gewraakte beweging onder de arbeiders,
in plaats van gestuit, aangewakkerd zoude worden .
Hij ontraadt dus ten sterkste, een motie van W a k 1 e y
(ten gunste der verbannenen) aan to nemen .
Roma locuta, causa finita .
De motie-W a k 1 e y wordt met 308 tegen 82 stemmen
verworpen!

Indien niet de dood of een onvoorziene omstandigheid
komt opdag en, zullen de L o v e 1 e s s e s hun voile ze-v- enjarige straf moeten ondergaan .
Er kwam echter een onvoorziene omstandi-heid .
V.
Wanneer men in onze dagen van Orangisten spreekt,
dan liat in dat woord niets schrikwekkends meer opgesloten,
dan herinin ert het aan een partij, die heeft versuD gen
and verthan" en goeddeels tot het verleden behoort .
Er is echter een tijd geweest, waarin dit anders was .
In het eind der achttiende eeuw ontstonden in Ierland
-de Orange-Lodges, godsdienstig-politiel ;ce vereenigingen van
protestanten, die zich den Protestant bij uitnemendheid,
Koning W i I I em
. I I I van Oranje, tot peet hadden gekozen
en wier doel was een hardnekkige bestrijding van de
Katholieke meerderheid in dat land en de handhaving der
Hann overaansche dynastie op den troon van het Vereenigde
Koninkrijk .
Zij telden haar leden niet alleen onder de mindere, maar
ook onder de hoogere, ja onder de allerhoogste standen,
IZ66 zelfs, dat de toen-malige Duke of Cumberland (de latere
koning E r n s t August van Hannover) tot haar vurigste
,aanbangers behoorde en in 1827 tot GrootmeesterderLoge
verkozen ward .
De beweging nam toen ontzaglijk in omvang toe ; niet
alleen in Ierland, maar ook in Engeland, Schotland, ja zelfs
in de Nieuwe Wereld waren de Orangisten bij duizenden
-te tellen. In 1836 schatte men hun aantal in Ierland op
200 .000, in Engeland op 100 .000 en in Britsch NoordAmerika op 13 .000, terwijl zich, vooral in het leger, de
:aanhang voortdurend uitbreidde .
Dat hun propaganda niet steeds vreedzaam gevoerdd
ward, dat integendeel moordaanslagen en moorden aan de
lorde van den dag waren, is geen geheim voor wie met den
- toestand van Ierland in die jaren bekend is . Als maatregel
van tegenweer richtten de katholieken hun zoogenaamde

Ribbon Lodges op en menige bloedige botsing, zoowel in
Schotland als in Ierland, getuigt van de verbittering, die
het optreden der orange Lodges to weeg bracht.
Deze woelingen namen eindelijk zulk een omvang aan,
dat op instigatie van Finn, het Iersche lid voor Kilkenny ,
C o, een parlementaire commissie gevormd werd met de opdracht een enquAte in to stellen en rapport uit to brengen .
De behandeling van het genoemde rapport gaf zoowel
in Hooger- als in Lagerhuis aanleidi -Dg tot langdurige en
heftige discussies, en hoe meer daarbij aan het licht kwam
omtrent den acrd en de werkzaamheden der Loge, orntrent
haar eigl enmachtig optreden en haar meestal op bloedvergieten uitloopende gestie tegenover andersdenkenden,
des to meer wies de verontwaardiging bij een groot creel
van yolk en volksvertegenwoordi-i
6 -nzn over dit ,imperi -um
in imperio" en des to luider werden de stemmen, die aandron b
o,en op een krachtige actie tegen de Lodges in het
aIlgemeen en tegen haar leider, den Duke of Cumberland
in bet bijzonder .
Het was in de zitting van het Lagerhuis van 2 3
Februari 1836, dat H u me, het lid voor Middlesex, en Sir
W i I I i a m M o I e s worth , het lid voor Cornwall, striemende redevoeringen hielden tegen de Lodges, philippicas
van zulk een overweldi-ende welsprekendheid en met zooveel bijval ontvangen, dat Lord R u s s e l I zich ten slotte
genoopt gevoelde voor to stellen, om tot Z .M. den Koning
het nederig verzoek to richten, ,die maatregelen to nemen,
welke Z.M . raadzaam mocht achten tot het bereiken van
the effectual discouragement of Orange Lodges etc" .
Dit adres werd door den Koning in bevestigenden iin
beantwoord, en kort daarop (26 Februari 1836) verklaarde
de Duke of Cumberland in het House of Lords, dat hij na
kennisname van's Konings antwoord onmiddellijk maatregelen
had getroffen tot ontbinding der Lodges, hoewel hij tot
zijn laatsten ademtocht de beginselen, waarop ze gegrond
waxen, zou blijven verdedigen .
De geschiedenis der Orangisten heeft verder voor
ons Been belaug, wel echter de omstandigheid, dat de
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tot hun vereenigingen en haar misdaden hadden bepaald .
INaast de beschouwingen daaromtrent toch hoorde men
eerst sporadisch, later meer aaneengesloten en meer klemmendde stemmen van hen, die een parallel trokken tusschen de
zaak der Orange Lodges en die der Dorchester Labourers,
die in herinnering brachten de overwegingen, waarop deze
laatsten gevonnist waren en er op wezen, dat, waar het pier
in hoofdzaak een analoog geval betrof, ook analoog rechtgesproken diende to worden .
Immers, de geheimzinnige bijeenkomsten met het daaraan
verbonden ritueel ; de gehoorzaamheid verschuldigd aan niet
door eenige wet geauthoriseerde leiders ; het Joel, namelijk :
wijzigingen to bewerken in bestaande maatschappelijke toestanden, - al die bezwarende omst- andigheden, welke men
indertijd bij het rechtsgeding der Dorchester Labourerss
had hooren opsommen, ze waren hier in ongeveer gelijke
mate weer to vinden . En ook de voornaamste ervan, die
waarop de aanklacht tegen deze laatsten gebaseerd was
geweest, ontbrak hier evenmin : de onwettige eedsafname.
Echter met een onderscheid in den vorm .
De hoo-,Yere ontwikkeling van de voorname leden der
Orange Lodges had het verder gebracht in het ontduiken
der wet dan de boersche onbeholpenheid der Tolpuddle'sche
Trade Unionistein ; immers, waar deze laatsten, gelijk we
gezien hebben, in hun ceremonie den eed in optima forma
hadden opgen omen, richtten de Orange Lodges de hare
zoodanig in, dat, hoewel de bedoeling geen andere was * dan
een juratoire belofte to verkrijgen, een gunstiggezind beoordeelaar allicht kon verklaren, dat hierbij van eedsaflegging,
geen sprake was .
Op gevaar of van langdradig to worden, moeten we tot
staving van dit cardinale punt hier opnemen een gedeelte
van het ritueel, dat in de Orange Lodges bij de wijding
van nieuwelingen gevolgd werd :
,,,Nu wordt de novitius binnengeleid tusschen zijn twee
getuigen, namelijk de broeders, die zijn toelating hebben

aanbevolen, in zijn hand houdende den Bijbel met het boek

onzer regels en verplichtingen erop geplaatst . Twee broedersgaan vooraf. Bij zijn binnenkomeiu zegt de priester of anders
een door den Meester aangewezen broeder het volgende :
2 Kron . XX : 6 ; Exodus XV : 11, 13 ; Jesaja XXVI : 12,,
13 ; Ibid XXIV : 15 . Gedurende het lezen hiervan staat decandidaat onder aan de tafel ; de broeders staan op hun
plaatsen, alien in absoluut stilzwijgen.
Dan zegt de Meester : ,Vriend, wat brengt U hier
deze bijeenkomst van trouwe Orangisten?"
En de candidaat antwoordt : ,Uit vrijen wil en eigen
overtuiging vraag ik om opname in uw loyale instelling ."
Do Meester. ,Wie wil er voor instaan, dat hij een echt
Protestant en een getrouw onderdaan is?"
De getuigen buigen voor den Meester, maken een
teeken en noemen hun namen .
De Meester . ,Wat draagt ge in uw hand ?"

Candidctat. ,,I:Iet Woord Gods ."
De Meester ,Op gezag van deze waardige broederen willen.
w# aannemen, dat gij het ook in uw hart draagt . Wat is dat
andere boek ?"

Candidaat. ,,Het boek ewer regels en voorschriften ."
De Meester. ,Op hetzelfde gezag willen wij verder ver-trouwen, dat gij deze goed zult bestudeeren en steeds zult

gehoorzamen . Daarom zullen wij U blijde in deze Orde
opuemen . Orangisten, brengt mij uw vriend."
De candidaat wordt nu door zijn getuigen v66r den
Meester geleid ; 66n hunner aan elken kant der tafel . Onderwijl wordt gelezen Daniel XII : 10, 12, 13 . Nu knelt de
candidaat op zijn rechter knie en ontvangt onder het lezen
van Jesaja XXIV : 13, 14 ; Micha IV : 1 ; Exodus XIII 16,
10, van den Meester het embleem der Loge, een Orainje sjerp .
Dan zegt de Meester : ,Wij ontvangen U, waarde
broeder, in deze godsdienstige en loyale vereeniging van
Orangisten, vertrouwende, dat ge U zult betoonen een beproefd dienaar Gods en een warm geloovige in Zijn Zoon
Jezus Christus, een trouw onderdaan en aanhanger van
onzen Koning en een handhaver van ooze Grondwet . Blijf
verknocht aan de Protestantsche Kerk, steun haar zuivere
0 . E . IV 7
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leerstellingen en voer haar geboden uit . Word de vriend
van alle vrome en vreedzame mannen ; verrnijd twist, zoek
welwillendheid ; neem niet lichtelijk aanstoot en geef
then nooit, maar tracht zooveel gij kunt to bewerken,
dat de onrechtvaardigheid onzer tegenstanders in haar zelve
haar bestraffing vinde. In den naamm der Broederschap
heet ik TJ welkom eja ik bid, dat gij lang onder haar moogt
vertoeven als een waardig Orangist, namelijk : God vreezend,
den Koning eerend en de Wet handhavend."
Daarop deelt de Meester aan het nieuwe lid de teekenen
en wachtwoorden der broederschap mede en legt ze uit,
terwijl de geestelijke (of de aangewezen broeder) zegt : ,Eere
zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de
menschen een welbehagen 1) !"
Ret duel van deze ceremonie en den plechtigen aankleve ervan was natuurlijk geen ander dan de noviti!Youder
den indruk to brengen, dat ze zich op godsdienstige, met
een eed gelijkstaande, wijze verbonden hadden tot gehoorzaamheid aan en geheimhouding van de regels der broederschap. Maar peen, beweerden de Orangisten, er is hier
van geen eed, zelfs van geen belofte, sprake . Immers, de
Meester zegt, dat hid vertrouwt, dat hij aanneemt, dat hij
bidt, . dat de candidaat geloovig, gehoorzaam en onzer waardig
e
moge zijn ; maar de candidaat zelf laat zich geheel onbetuiggd hij belooft noch zweert, en doet dus niets wat in
dezen de wet op ons toepasselijk zoude kunnen maker!
Een dergelijke casuYstiek ging het meerendeel van
het Engelsche yolk to ver .
Was men bij het streven naar gratie voor de ongelukkige Dorchestersche verbannenen gestuit op het wachtwoord der Wet, waarvoor elk rechtgeaard Engelschman
nooit ophoudt respect to gevoelen - thans zoude diezelfde
Wet een machtig wapen zijn in de handen van hen, die vroegen
om gelijk recht bij gelijke vergrijpen, die schande riepen
over het bestaan van ,one law for the rich and another
for the poor" en die, gelijk Sir William Moles worth,
1) Zie Sir W. M o I e s w o r t h in de London and Westminster
Review . July- January 1835/6 . vol XXXI.
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met het gevall der Dorchester Labourers als motto in hun
vaandel, eischten, dat ,a few years' residence on the shores
,of the Southern Ocean might teach the Duke of Cumberland
and other titled criminals, that the laws of this country
are not to be violated with impunity, and that equal justice,
, is now to be administered to the high and to the low 1)!"
De Regeering zag welhaast in, dat het zoo niet langer
ging, dat met het ontbinden der Orange Lodges het rechtsgevoel van hett yolk niet bevredigd werd, en dat de eenige
wijze om eenerzijds de geYnerimineerde hooggeplaatste personen voor vervolging to vrijwaren, anderzijds het verwijt
-te ontloopen van meten met twee eaten ., was : in plants
van het beginsel Recht voor alien toe to passen dat van
Gratie voor alien, en de zoo lang gevraagde amnestie to
schenken aan de Dorchester Labourers .
Eigeiaaardig is het, hoe deze amnestie met stukjes en
beetjes ingewilligd werd : in Maart en, April 1834 antwoordde
het Kabinet bij monde van een zijner leden ontkennend
op de vraag, of de regeering een verzoek om gratie voor
de veroordeelden bij den Ironing zoude willen ondersteunen
in Juni 1835 deelde Lord R u s s e I I mede, dat besloten
was alle zes vrij to laten op voorwaarde, dat zij voorloopig
ginds bleven, vier hunner zouden, zoodra er twee jaren
isinds hun verbanning verloopen waxen, naar Engeland terug
mogen keeren, de twee L o v e 1 e s s e s, de meest schuldigen
van allen, echter niet ; op 3 Maart 1836 zijn wij z66 ver
gevorderd, dat volgens mededeeling van Lord R u s , s e 11 de
beide L o v e 1 e s s e s drie jaar na hun verbanning (dus begin
1837) repatri6ereia mogen en op 14 Maart, dus nog Been
-twee weken later, verklaart dezelfde Minister op een vraag
van W a k I e y, dat tot zijn groote voldoening Z .M ., volledige gratie heeft geschonken aan alle zes Dorchester
Labourers, en dat maatregelen getroffen zijn voor hunonmiddellijken terugkeer naar Engeland!
Of die voldoening bij de Regeering werkelijk zoo groot
was, valt to betwijfelen ; zeker is het, dat zij haar prestige
1) House of COMMons, 23 February -1836 .

zees verzwakte, nn zij na en order de pressie van het~
met de orange Lodges voorgevallene datgene schonk, wat,
zij vroeger mett een beroep op datzelfde prestige had beweerd
nooit to kunnen geven, namelijk het verlof tot een vervroegden terugkeer der veroordeelden .
Het London-Dorchester Committee schreef, dat hun
broederen aan land en huisgezin waren teruggegeven,
,,dank zij der laf hartigheid van een Whig-ministerie, dat,
naast de wreedheidd en onmenschelijkheid, noodig voor het
straffen van den onbewust-zondigenden landbouwer, niet,
bezat den moreelen moed vereischt voor het vervolgen van
den opzettelijk-schuldigen pries, en daardoor genoodzaakt
was, ondanks zichzelf, een daad van rechtvaardigheidd te .
verrichten ."
En velen in den laude huldigden deze opvatting van
de handeling der Regeering.
De wijze, waarop deze laatste het door haar ,met vol-doening" vernomen Koninklijk besluit uitvoerde, pleit ook al niet voor de grootte dier voldoening .
Wij zullen hier niet in detail nagaan de kin derachtig-heden, waarmee zij, respectievelijk baar staf van beambten, .
trachtte de dagen van ballingschap der zes mannen zooveelmogelijk to vermeerderen ; genoeg zij de vermelding, dat
aan geen hunner zijn gratie werdd meAgedeeld ; dat G e o r g e.
L o v e 1 e s s haar toevallig las in een nummer der London
Dispatch en dat, juist toen het hem dank zij een krachtigoptreden eindelijk gelukt was het zoover to brengen, dat,
hij naar Engeland scheep kon gaan, hem een brief gewerd .
van een der andere veroordeelden (zijn neef J o h n S t a n dfield), waaruit bleek, dat dezen nog niets van hun vrijlating wisten, zoodat zij haar voor het eerst uit G e o r g e' s .
antwoord op genoemden brief zouden vernemen!
Het gevolg van een en ander was dan ook, dat terwijl,,
gelijk gezegd, Lord R u s s e 11 reeds op 14 Maart 1836 verklaardd had, dat maatregelen genomen waren voor den terugkeer der Dorchester Labourers, G e o r g e L o v e I e s s den
vaderlandschen bodem eerst zo -ft betreden op 13 Juni 1837, .
en de overigen (James Loveless, James Hammett,,

James Brine, Thomas en John Standfield) eerst
in Januari en Maart 1838!
Zij werden bij hun aankomst op verschillende public
meetings allerhartelijkst welkom geheeten en, gelijk J o h n
S t'a n d f i e 1 d schrijft : ,then proceeded to our native village
Tolpuddle arriving in safety to the great joy of our relatives and friends" .
Indien dit opstel eon tendentieuse strekking had, dan
zoude het naschrift wellicht ziju een loflied op de groote
vlucht, die het Trade Unionisme genomen heeft sedert de
gebeurtenissen, hierboven geschetst, en een triumf kreet
over de overwinningen, die het sindsdien trots haast onoverkomelijke moeilijkheden behaald heeft.
Dit zij echter verre.
De bedoeling van dit geschrift is nosh om voldoening,
noch omm teleurstelling uit to spreken over datgene wat
moest geschieden in den loop der tijden, als natuurlijk gevolg
van den loop der din-gen het heeft slechts ten doel om met
een zekere mate van volledigheid weder to geven de omstandigheden van een episode uit het ontwikkelingsstadium
der Unions, welke episode, gelijk in den aanvang betoogd,
misschien het grootste deel harer belangrijkheid ontleent
aan het recente van haar datum .
Een vergelifting tusschen dit stadium en het heden
ten dage bereikte ligt :niet op onzen weg ; een uitvoerige
beschouwing over datgene, wat ons in dezen misschien in
de toekomst nog to wachten staat, zoude natuurlijk veel to
ver voeren, maar een enkele vraag in verband daarmede zij
to dezer plaatse geoorloofd .
Wij hebben eens een voordracht over de ,Trade Union"
bijgewoond van een Fransch politicus, in wiens mond dit
woord telkenmale klonk als het Fransche woord : ,trait
d'union" .
Zoude het to ver gezocht zijn, in deze phonetische
overeenkomst een voorspelling to lezen ?
Zoude het wellicht voor het volgend geslacht weggelegd
jn, om, laten wij zeggen in zijn grijsheid, de aera to zien
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aanbreken, waarin de Trade Union niet meer is de voorvechtster der arbeidende klassen in den economischen strijd
om het bestaan, waarin zij niet meer, gelijk thans in
vele gevallen, lien strijd als haar hoofddoel beschouwt,
hem zoekt zonder rekening to houden met de slachtoffers,
die aan beide zijden zullen vallen, - maar een aera, waarin
zij, haar karakter wijzigend, is geworden de Trait d'Union,
niet alleen volgens de uitspraak vau onzen Franschman,
:mar volgens de unanieme uitspraak van alien, tinier belangen
zetelen in het Rijk van den Arbeid, het Verbindingsteeken
tusschen werkgever en werkman bij het voeren van het,
gemeenschappelijk overleg, waarvoor die strijd heeft moeten
plaats maken ?

Wilhelm von Polenz
noon
GEERTRUIDA CAI ELSEN.

Den 13 den November 1903 ontsliep, op twee-en-veertigjarigen leeftijd, een Duitscher wiens naam ook bij ons begon
meer en sneer bekend to worden : de landjonker-romanschrijver
Wilhelm von Polenz.
Ik- noem hem dadelijk bij die twee qualiteiten, omdat
in de verbinding daarvan zijn beste kracht en zijn voornaamste
eigenaardigheid ligt . Men zou er nog kunnen bijvoegen :
reserve-huzaren-luitenant en candidaat in de rechten, want
ook die twee hoedanigheden hebben iets bijgedragen om aan
zijn persoon en werk den eigenaardigen stempel to verleenen .
'Ten 1k hem, ruim tien jaar geleden, leerde kennen,
stond op zijn visite-kaartje alleen het reserve-luitenantschap
vermeld, met juiste aanwijzing van, het regiment waartoe
hij behoorde .
Dit nadruk-leggen op zijn militairen rang was karakteristiek voor zijn geheele optreden . Ofschoon ik hem uooit
in uniform gezien heb, zal hij altijd voor mijne herinnering
staan als een type van den noordduitschen officier in houding
en bewegingen . Bij echt noordduitsche blondheid en lichtblauwe oogen, had hij iets stijfs en stugs, dat getemperd
werd door goede manieren ; zijn omgangsvormen waren die
van een geboren aristocraat . Zijne oogleden waren voile
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zwaar en dit gaf iets gedrukts aan zijn blik en zijn heele
versehijning ; de vlakgelegde Karen, korte baard en opgeAraaide knevel gaven aan zijn gezicht iets banaals, zoodat
men eerst langzaam-aan het dieper-individueele erin begon
to ontdekken . Evenzoo zijn spraak ; de stroefheid van
zijne figuur herhaalde zich in de geringheid zijner stembuigingen . Eerst van lieverlede wende men daaraan en
voelde men het sterkgenuanceerde zieleleven, dat er achter
,die eentonigheid verscholen lag . Eenmaal met hem op gang,
bemerkte men spoedig dat zijn geest heel wat ruimer was
dan zijn tamelijk conventioneell uiterlijk deed verwachten .
Hij bracht destijds, met vrouw en twee kinderen, den
winter door in een Berlijnsch hotel, ten einde aan de
Universiteit geschiedkundige colleges bij to woven . Tusschen
die studie door, verkeerde hij veel in verschillende kringen .
1k ontmoette- hem op de onvergetelijke dinsdagavonden in
Egidy's salon') . Evenals Georg von O m p t e d a had hij
onder E g i d y gediend ; en evenals deze behoorde hij tot
degenen die, juist wegens hunne ervaringen gedurende den
diensttijd, Egidy's karakter het innigst waardeerden .
Met veel sympathie wierp hij zich in den omgang van
de jonge letterkunstenaars, die zich in die dagen ,das griine
Deutschland" noemden : Gerhardt Hauptmann, Bruno
Wille, Wilhelm B61sche, Heinrich en Julius
Hart, Ernst von Wollzogen, Otto Erich Hart1 e b e n, M a x H a l b e . Dezen speelden pier toen een dergelijke
rol als omstreeks 1880 bij ons de Nieuwe-Gids-redacteuren .
Ondanks het groot verschil in geboorte en opvoeding,
dat P o I e n z van de meesten hunner scheidde, sloot hij zich
niet alleen tot literaire samenwerking bij hen aan, maar
ontving hen ook gaarne in zijn tijdelijke mooning, tegelijk
met bloedverwanten en andere staudgenooten . Hij had er
bij zulke gelegenheden plezier in, zijn ,feudale" en zijn
,,artistieke" gasten in zeer gemengde borate rij naast elkander
aan tafel to plaatsen, en hen aldus tot wederzijdsche aanraking en kennismaking to dwingen . Onderwijl bespiedde
1)

Men zie hierover het Gidsnummer van Mei 1893 .

121
hij met rustigen humor, hoe die uiteenloopende elementen
op elkaar reageerden ; en deed daarmee zijn voordeel .
't Was een mooiweerszondag in Maart 1893, toen ik,
onder P o I e n z' geleide, de premiere van G e r h a r d t
Ilauptmann's ,Weber" giu- b~.jwonen.
Dat was een heele gebeurtenis op let-terkunst-gl ebied!
De openlijke opvoering van dit stuk was verboden ;
alle pogingen om met de tooneelcensuur tot een compromis
to komen, waren mislukt . Toen had ,,das grime Deutschland"
or wat anders op bedacht . On der den naam ,Die freie BUhne"

ward een vereeniging gevormd, waarvan iedereen voor vijf
Mark lid kon worden ; daze vereeniging huurde voor eenige
Zondag-namiddaguren een theater af ; en in dezen zoogenaamd ,gesloten tiring" kon ongestoord een Weber-opvoering
gegeven worden door acteurs uit verschillende tooneelgezelschappen, die persoonlijk schik in hat geval hadden .
't Spreekt vanzelf dat de zaak niet zoo vlot ging als
eigenlijk behoorde . De repetities hadden lets to wenschen
over gelaten . De expresselijk voor dit feest vervaardigde
coulissen vulden de geheele schouwburgruimte met een
verf-, lijm- en stijfselgeur, als uit een nienwe kinderspeelgoeddoos . De heele historie deed, wat de attributen aan gaat,
half aan eene kermis-vertooning, half aa -a een lief hebberijtooueel denken .
Maar daar stond tegenover : de geprikkelde stemming,
de spanning, hat gevoel van gewichtigheid . Alle aanwezigen
verheugden zich erbij teoeuwoordig to zij .u, 't zij dat die
vrel--igde wortelde in artistieke belangstelling of vriendschap
voor den auteur, of alleen maar in een geest van oppositie
tegen bestaande machten, of het besef iets bijzonders bij
to wonen . Gedurende de pauze heerschte in foyer en vestibule
een voortdurend gegons en geratel, waarin opgewekte
klanken den boventoon hadden . Want de kenners bet-Liigden
hunne goedkeuring en he t publiek juichto zekere sterksprekende details toe. De emotie van hat slottafereel dempte
later wel alles wat naar vroolijkheid zweemde ; maar de
bijval was zoo goad als onverdeeld .
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paar -aur in een nabijgelegen restaurant samen to zijn met
de helden van den dag . Wij zaten schuins tegenover
H a u p t m a n n ; en P o 1 e n z maakte mij opmerkzaam op
diens langwerpig, baardeloos gezicht, dat hem uiterlijk
geheel stempelt als afstammelii3g dier silezische wevers,
wier hard lot hij ons voor de oogen had getooverd . Natuurlijk
werd hem hulde gebracht voor dit zijn meesterstuk, en
werden de aanwezige acteurs herdacht en ettelifte glazen
wijn gewijd aan alien, aan wie het welslagen van de onderneming was to danker . Maar tot luidruchtigheid kwam
de stemming niet . Daartoe was men to zeer order den
indruk van den ernst van het stuk . In den korten toast,
dien P o I e n z sprak, kwam dit sterk uit .
Ook voor de premiere van H a u p t m a n n's ,Hannele"
verscheen P o 1 e n z den volgenden winter in de stad . Dit stuk
had aanstonds het voorrecht van in den Koninklijken Schouwburg to worden opgevoerd . De mise-en-scene was prachtig .
Maar, door zekere onduidelijkheid in den tekst of de regie,
kon menigeen niet recht de grenzen tusschen Hannele's
Broom en de werkelijkheid onderscheiden .
Een gesprek hierover in een bevriend hnis gaf aanleiding
dat ons het heele drama door een geoefend lezer werd
voorgelezen . P o 1 e n z was daar ook bij en luisterde aandachtig, meesttijds met een hand voor de oogen.
Toen het uit was, zwegen . wij allen. Het diep-aandoenlijk
werk had ons in deze stille omgeving veel meer gepakt
dan in den schouwburg . P o 1 e n z was de eerste die zich
weer in beweging zette . Hij stapte naar den lezer en
drukte dies, de hand . Toen, na eenige minutes heen-enweer-loopens, citeerde hij Ulrich van Hutten's leuze :
,,Es ist, Jahrhundert, Lust in Dir zu leben!"
lit de schijnbare tegenspraak tusschen then j ubeltoon
en het droevig onderwerp, dat ons had beziggehouden,
ontspon zich een gedachtenwisseling, waarin hij, spraakzamer
dan gewoonlijk, toonde hoe hoog, naar zijne opvatting, de
vaan der moderne literatuur-idealen wapperde .
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Zijn eigen literaire loopbaan was toen nog nauwelijks begonneia . Hij had een paar bundels novellen achter den rug,
probeersels, waarvan hij later duidelij*k de fouten inzag .
Van 66"n heel ziekelijk verhaal, ,TJinschuld", hoorde ik
hem zelf erkennen :
,,Nu ja, dat betreft een zeldzaam pathologisch geval . 01-i
zulke dingen werpt men zich als jong auteur, one. t o toonen
ten eerste dat men ze aandurft en ten tweede dat men zee
aankan. Maar als dat doel bereikt is, blijft men verder
van zulke onderwerpen of en kiest zich een betere stof."

Van zijn reeds verschenen werken stelde hij het hoogst
een drama, getiteld : Jfainrich von Kleist" . Hjj wierp daarin
een nieuw, interessant licht op den ongelukkigen dichter,
wiens graf, op de plaats van zijn dood, in een boschje bij
Wannsee, elken zomer door dozijnen wandelende Berlijners gezocht en gevonden wordt . Voor het tooneel bleek
het stuk to intiem, niet effectvol genoeg . Maar de auteur
had de voldoening, dat door dit kleine werk de oogen der
fijnproevers op hem werden gevestigd .
Intusschen sleep en vijlcle hij dien heelen winter aan
een roman : 55Der Pfarrer von Breitendorf" . Onder den invloed
van E g i d y's conscientieuse persoonlijkheid, werd men
gedwongen zich innerlijk rekenschap to geven van zijne
overtuiging op godsdienstig gebied . P o 1 e n z kwam er voor
uit, dat de toen bijna dagelijksche oingang met den
\schrijver der ,Ernste Gedanken" hem er toe bracht ziju
romanheld, in den besten zin van het woord, vromer to
maken dan aanvankelijk zijn plan was gewees' . .
Noordduitsche kerkelijke toestanden zijn in dat boek
met veell talent gekarakteriseerd . Daaroin heeft het tamelijkveel opgang gemaakt - en aan- P o 1 e n z' naam een goeden
klank bezorgd in de duitsche letterkundige wereld .
Doch hooger stond in alle opzichten zijn volgende
roman : Der Bidtnerbauer. Pit is, volgens alle bevoegde
beoordeelaars, in allen deele zijn -mejesterstuk. Ret handelt
over het treurig lot van den kleinen landbouwer, ondergaande in den druk der omstandigheden . Boer Tra -Ligott
Bii ttner ., ofschoon van den morgen tot den avond werk-
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zaam, nuchter en bekwaam en eerlijk, bezwijkt voor zijn
gebrek aan bedrijfskapitaal en zijn onmacht tegenover de
eischen van de moderne maatschappli** . Ret eenige middel
om in betere omstandigheden to komen, zouu bestaan hebben
in den verkoop van een deel van zijn eigendom . Maar tegen
then doelmatige -n stap verzet zich to lang zij -n koppige
vasthoudendheid aan zekere stancltraditi8n . Dit conflict brengt
hem op een hellend vla'k . Zijn kinderen keeren den landbouw den rug toe en zoeken hun heill bij andere bedrijven .
Hijzelf vindt een tragisch einde in wat onze volkstaal, met
griezelige geestigheid, ,een hennippen venstertj e" noemt .
Niemand minder dan T o 1 s t o i heeft van dit boek gezegd :
mate voldoet aan alle voorwaarden van
. .dat het in hoo-e
zn
,,een groot kui3stwerk . Ten eerste is daarin een stof van
„grout gewicht behandeld . Deze is ontleend aan het levee
. .,van den boerenstand, d . i. die volksklasse, die de meerder,,heid der elementen representeert, waaruit elke staatsge',.,meenschap in hoofdzaak is sarnengesteld ; een stand, die
,,,tegenwoordig niet alleen in Duitschlaiad, maar in alle landen
,,,van Europa eene diepgaande omwenteling zijner eeuwen.,,he -Ligende overleveringen doorleeft . Ten tweede is het
,O meesterlijk geschreven, in mooi Duitsch, dat bijzonder
,,pakkend werkt waar de schrijver zijn personen hun eigen
.,,,krachtig, kernachtig dialect last spreken . En ten derde
,,is het boel- vol van liefde voor de menschen, die hij
.I .handelend doet optreden ."
Niettemin maakte ,Der Biittnerbauer" bij zijn verschijning weinig opgang .
Ret toongevend Berlijnsch
publiek las en besprak juist toen wel gaarne sociale romans,
maar dan moesten ze piquant zijn en liever de emoties van
een anarchist dan van een boerengezin schilderen . En de
dagbladpers hielp niet veel mee . Dit lag aan de groote
eerlijkheid, waarmee in dit boek het voile licht geworpen
wordt op alle factoren, die bij het agrarisch vraagstuk in
het spel zijn. Rechts werd hem dit kwalijk genomen door
de regeerings-organen ; terwijl de bladen van de linkerzijde hem niet wilden of durfden toejuichen, om de rol,
die de geldschietende Jood in het verhaal speelt .

125 P o l e n z wist dit vooruit ; ik heb hem zelf deze journalistieke verhouding hooren expliceeren . Maar hij liet zich
niet afschrikken en ging in denzelfden eerlijken toon voort .
Hij schreef novellen en ook eenige gedichten, waarvan de
besten zijn opgenomen in een aardigen bundel ,,Karline" 1)
then hij opdroeg aan ,das grUne Deutschland," zegge aan
ieder dier ,griin-deutsche." vrienden 44n verhaal of gedicht,
zeer karakteristiek elk naar zijn aard .
In 1897 gaf hij op nieuw een breed opgevatten roman :
.,,Der Grabenhdger ." Men kan dit, al naar verkiezing, een
tegenhanger of een parallel van den vorigen noemen . Ook
hierin wordt verteld - en P o 1 e n z is een goed, onderhoudend verteller - van den,,Oost-elbischen Agrari8rnood ."
Doch ditmaal is de hoofpersoon een landbouwer van hoogeren
rang . De Grabeiahiiger - zegge de jonge eigenaar van de
heerlijkheid Grabenhagen - mag met recht grootgrondbezitter - heeten . Voor zulke groote ,agrari8rs" is de nood
veelal niet minder drukkend dan voor de kleine . Loopen
zij, dank zij hunne familie-connecties, niet zoo spoedig gevaar
van to verhongeren, hun rang stelt aan hen des to zwaarder
eischen . De wijzigingen, door den modernen tijdgeest aan
het landbouwbedrijf opgelegd, kosten hun althans niet
minder hoofdbrekens dan aan hunne nederiger buren . In
beide gevallen, voor de grooten en voor de kleinen, is het
de botsing tusschen then tijdgeest en zekere erfelijke
tradition, waardoor de bestaande nood veroorzaakt wordt .
Maar behalve in den regel altijd nog wat meer stoffelijke
hulpbronnen, heeft de groote landbouwer, in zijn betere
opvoeding en ruimeren gezichteinder, doorgaans ook meer
geestelijke wapenen tot zijn beschikking dan de kleine .
En zoo vond P o I e n z vrijheid en aanleiding, om den landheer van Grabenhagen beter door de heerschende moeielijkheden heen to helpen dan den in zijne beperktheid vertwijfelenden boer BiRtner .
Allicht hebben de critici gelijk, die beweren dat ,Der
Grabenhager", als harmonisch kunstwerk, niet zoo hoog
1) AI zijne werken zijn versehenen bij de firma F . F o n t a n e en Co .
Berlin .
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,staat als ,Der BiRtnerbauer" . De verhouding van den
jongen landheer tot zijn vrouw deed de vraag opperen of
Polenz in 't geheel wel in staat was een vrouwekarakter
to teekenen .
Doch de debatten over deze quaestie brachten het boek
in de mode . Ret verplaatste den lezer in een milieu, dat
het gemiddeld beschaafde publiek meer interesseerde dan
Boer BiRtners hulpeloos achteruitgaande boerderij . Deze
bijzaak namm de hoofzaak op sleeptouw : het romantisch element
in het boek bracht het agrarisch-sociale ter sprake . Men begon
in to zien met hoe zuivere onomkoopbaarheid P o 1 e n z de
noordduitsche plattelands-toestanden karakteriseerde . Gelijk
de schelvisch de kabeljauw, zoo deed de ,Grabenhilger"
den ,BRttnerbauer" rijzen . Van toes of werden beide
druk gelezen ; en velen erkenden in den schrijver meer en
meer een autoriteit op dit gebied .
Zijn recht van meespreken omtrent agrarische dingen
was des to sterker, omdat hij de daad bij het woord voegde .
Hij behoorde tot een dier adelijke geslachten die, tus,schen alle politieke en economische wederwaardigheden
door, hun erfelijk grondbezit bijeen hebben weten to houden .
In een landelijke omgeving geboren en opgegroeid, was
bij met hart en ziel een buitenman . In de jaren die tusschen zijno twee hoofdromans liggen, trok hij zich hoe langer
hoe meer terug naar zijn landelijke woonplaats, Ober-Cunewalde in hot Koninkrijk Saksen . Zijn bezoeken aau Borlijn
werden korter en zeldzamer . En weldra vernamen zijn
Berlijnsche vrienden dat hij het volledig beheer der ouderiijke landgoederon, met en benevens al de daarbij behoorende
plaatselijke ambten en posten en baantjes, uit zijns vaders
hand had overgenomen .
De bij velen opkomende vraag, hoe hij deze veelom-vattende werkzaamheid met letterkunst verbond en op den
duur ziju arbeid in beide richtingen dacht vol to houden,
heeft een merkwaardig antwoord uitgelokt . Afgedrukt in
„Das literarische Echo" van October 1900, heeft dit stukje
zelf karakteriseeriiig een dubbele waarde gekregen, sinds hij

127 voorgoed is heengegaan.
Nn niemand hem persoonlijk
meer iets vra n
oen kan, is dit een gewichtig document geworden., waarvan de herlezing mij thans den indruk maakt
van een retrospectief interview .
Ik vertaal daaruit het volgende :
.,,De bron, waaruit wij alien putten, blijft de natuur :
de natuur in den ruimsten zin, als een boom, waaraan
menschen de bladeren, tijdperken de jaarringen, en gebeurtenissen de vruchten zijn . Ik erken met trots dat ik mij
een product mijner landelijke omgeving voel, dat ik een
kind van mijn tjjd, van mijn yolk en mijn ras, ten slotte
een zoon mijner familie ben, ook als kunstenaar .
,,Niet minder dan onder den invloed zijner afstam .ming,
staat ieder onder then van zijn beroep . Dat is goed zoo,
omdat het natuurlijk is . En wat de kunst betreft, ben
- ik van meening dat men niet uitsluitend van en voor
literarisch werk leven moet . Auteur-zijn en niets dan
auteur, verlokt tot veelschrijverij en maakt dat men eerlang
uitgeschreven raakt ; terwijl een beroep, welk het dan ook
zij, iemand in levende aanraking met do praktische buiten'wereld houdt .
.,.,2Ejn beroep nu is dat van den grondbezitter, dat ik
met Been ander zou willen ruilen . Welke mijn gevoelens
zijn ItegeDover den vaderlandschen bodem . en het daarop
levende landvolk, heb ik in den ,Biittnerbauer" getoond .
Dat ik de positie van den grootgrondbezitter zeer gewichtig
acht en zijne plichten zeer ernstig opvat, blijkt uit mijn
,,GrabenUger" .
. .' Stadsmenschen verwonderen zich dikwijls, hoe zich
slit beroep met letterkunst verbinden laat, en men bovendien
nog tijd overhoudt voor algemeene belangen . Maar die zaak
is doodeenvoudig. De sleutel tot dit geheim is : nauwgezette
tijdsverdeeling en de gewoonte om zich volkomen to wijden
aan hetgeen men op het oogenblik duet . Een machtig hulpmiddel ligt in vroeg-opstaan . Ik scbrijf in den regel alleen

's morgens : nadat het lichaam is uitgerust en eer de kleine
ergernissen komen, die Oom Brilsig onder,,,,Hofjungeni!rger""
placht samen to vatten . Later op den dag neemt dan andere
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voer hooi binnengebracht en een perceel boschgrond beplant
en een vijver tot vischwater ingericht wordt, is w6lbezien
even interessant en leerzaam als een boek to lezen, en dikwijls
heel wat nuttiger clan er een to schrijven.
,,Van tijd tot tijd heb ik er behoefte aan, het grootsteedsche leven om mij heen to voelen . Bij wijze van opwekking .
Maar voor mijn pen is het straatgewoel niet dienstig . Ik
ben mij bewust, dat alles wat ik to Berlijn geschreven heb,
in oorspro-nkelijkheid en frischheid achterstaat bij de producten van mijn landelijke eenzaamheid .
,,Men moet zich overigens die eenzaamheid niet al to
erg voorstellen . Ons dorp Celt een paar honderd inwoners .
Wij hebben fabrieken, een spoorweg, een post- en dus ook een
telegraafkantoor . (Een telefoon in huis wil ik niet hebben, om
niet voortdurend gestoord to worden .) Ik ben lid van een paar
doziju vereenigingen en corporaties, word in comitg 's
gekozen, moet bij allerlei mogelijke en onmogelijke gelegenheden redevoeringen houden ; kortomm deel in al de lusten
en lasten van het openbare leven .
.,,Mijne uitspanningen zjjn : jagen en paardrijden . Fietsen
doe ik niet . Ja, ik ben tot op zekere hoogte een anti-fietser .
Ik erken wel het nut van dit goedkoop en snel vervoermiddel, vooral uit een economisch oogpunt ; maar het is
mij onaangenaam, als vertegenwoordigend alweer een stag
verder in de mechaniseering der menschheid . Veel liever
loop ik. En reizen zou ik het liefst doen zonder den spoorweg
to gebruiken, zooals onze overgrootouders het deden : in een
open wager, met aanbevelingsbrieven in den zak ; niet van
station tot station, maar van het 66ne gastvrije huis naar
het andere, heel Duitschland door!
,,Ook nog in andere opzichten wijk ik of van den
modernen Germaan : ik rook niet, drink niet graag bier en
speel Been skat .
,,Tot zoogenaamde brandende vragen, die mij interesseeren, behoort natuurlijk in de eerste plaats de agrarische .
Dan ligt mij ook de vrouwenquaestie na aan het hart,
(ofschoon niet geheel in de heerschende moderne richting) .
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Voorts wou ik wel graag weten, wat er in de toekomst
van onze kerk zal worden . Politiek als zoodanig is mij
tamelijk onverschillig ; slechts voor zoover zij op maatschappelift gebied ingrijpt, heb ik er belangstelling voor
over . want het ma.atsebappelijk vraagstuk is het vraagstuk
bij uitnemendheid . . ."
Dit sterksprekend zelfportret - aandoenlijk nu voorwie P o l e n z persoonlijk gekend hebben - helpt ons beter
dan alle eigen speculation op weg, tot recht verstand van
zijn literarischen arbeid .
Het doet ons o . a . begrijpen hoe het komt, dat de waarde
daarvan zoo nauw samenhangt met de keus zijner onderwerpen .
Vond hij zelf dat zijn pen beter functioneerde to Cunewalde dan to Berljjn, - wij kunnen er gerust bijvoegen
dat zij deugdelijker werk leverde wanneer zij zich met het
landleven, dan wanneer zij zich met grootsteedsche toestanden
bezighield .
Zijn nov ellenbun del ,Lugins land" bevat eenige krachtige

boerenvertellingen.
Een intens natuurgenot bi edt zijn kleine roman : ,Wald" .
Ret daarin behandelde menschen-thema - van een ouden
houtvester, die een jonge vrouw trouwt en door deze bedrogen
wordt verleid door een man, wien de bosch-eenzaamheid to
machtig wend, - is zeker niet van de verkwikkelijkste . Maar

het lief en leed der menschen, die wij om ons peen zien,
wordt hier bijna bijzaak tegenover de majesteit van het
duitsche woud, dat hen en ons samen omsluit . In alle
jaargetijden voelen en ruiken wij in verbeelding de boschlucht,
zien wij de hooge stammen en het jonge hout rondom ons :
bij zonlicht en bij maneschiju, in nevel en schemering,
besneeuwd, b8ijzeld, in het jonggroene galakleed en in
ernstige herfsttinten .
Legt men daarnaast zijn ,Thekla LiUckind", dan ondervindt men een teleurstelling . Zeker, daarin ontbreekt het
ook niet aan goedgeteekende details . Dit verhaal speelt aan

een klein duitsch hof en hij houdt daarin zijn standgenooten een spiegel voor, die hen niet flatteert . Hij zegt hun
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de waarheid in 't gezicht, liever hoekig dan vleiend. Ik
geloof niet dat hij ooit direct portretten leverde ; hijzelf
ergerde zich, als hij daarvan verdacht werd ; maar order
't lezen berinnert men zich duidelijk zijne figuren ergens
ontmoet to hebben. In dat opzicht is ook dit boek waard
dat het bestaat . Doch men mist er het beste in wat
P o l e n z to geven had .
Jets dergelijks geldt van ziju allerlaatsten roman :
,,Wurzellocker" . De titel duidt reeds genoeg aan, welke
euvelen daarin op de kaak gesteld worden . Maar per
slot van rekening is het een gewone roman uit de kunstenaarswereld, zooals er in de laatste jaren bij heele zwermen
verschenen zijin . En van Polenz verwachtte men iets
beters . 111ij had eenmaal getoond dat hij in de literaire
voorhoede thuishoorde
In 1902 ondernam hij met een vriend een reis van
ettelijke maanden naar Amerika . Ret hoofddoel was
alweer de daar heerschende landbouwverhoudingen to bestudeeren . Tegelijk echter werd op velerlei ander gebieci
rondgekeken . En als produkt van de aldus opgedane
indrukken en ervaringen, ontstond een stevig boekdeel, getiteld ,Das Land der Zukunft", waarvan zooeven de derde
druk verschenen is .
Wie zelf nooit den Atlantischen Oceaan overgesto"ken
is, kan zich over dit boek geen oordeel aanmatigen . Maar
hij kan het daarom toch met veel belangstelling lezen .
Vooral voor ons Nederlanders is het interessant, het to ver-gelijken met N o 1 t h e n i u s',,1Vieuwe, wereld" : - op to merken
in hoever de hollandsche ingenieur en de saksische landjonker hun aandacht aan andere din gen gewijd en ze met
een ander oog bekeken en op anderen toon besproken hebben .
Uit het slot haal ik eenige bladzijden aan .
,,Amerika is, door het gewicht dat het alom in de schaal
legt, sinds lang begonnen, niet slechts in stoffelijk, maar
ook in zedelijk opzicht, aan de Europeesche volken zijn invloed to doen gevoelen . . . . Amerika is een deel der beschaafde wereld ; en het ligt in het gemeenschappelij k belang
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aller besciaaafde nati8n, dat recht, orde, goede zeden meer
en meer de donkere schaduwen van zelfzucht, anarchie en
zedeloosheid uit hat openbare leven der afzonderlijke landen
,en uit de internationale verhoudingen verdringen .
„Am erika heeft voor zich zelf reeds veel groots bereikt ;
.Ziin missie tegenover de menschheid daarentegen is nonauwelijks begonnen . Zonder het zelf to weten en to willen,
is dit land de belangrijkste pleisterplaats geworden op den
weg naar wereld-eenheid . Ret toont ons reeds nu een
-nieuweia, grooteren staatsvorm dan wij tot nog toe kenden :
den continentalen staat. Terwijl Grootbrittanje een kolonialrijk is, dat in het moederland op een to smalle basis rust ;
terwijI Rusland in eene europeesche en eene aziatische helft
is gespleten ; heeft de Unie al hare laden rondom zich verzameld . Voor een land dat in zich de kiem tot een conti-uentalen staat droeg, was de democratie de gang ewezen
regeerin,gsvorm . Despotisme is voor groote volken sinds
lang eene onmogelijkheid geworden ; dictaturen en absolu-tisme zullen hat hoe langer hoe meer worden . Amerika
heeft de taak, aan de wereld hat bewijs to leveren, dat
moedige volken zich zelf kunnen regeeren, - een bewijs
dat Frankrijk ons schuldig is gebleven en dat Engeland
,slechts ten deele geleverd heeft .
,,De andere groote, door Amerika zelf nauwelijks vermoede bestemmi-ng is : den wereldvrede tot stand to brengen .
Een land, dat thans reeds bijna tachtig millioen inwoners
heeft en dat waarschijnlijk aaun hat elude dezer eeuw, als
hat Canada en Midden-Amerika in zich heeft opgenomen,
xer tusschen drie en vierduizend tellen zal, - zulk ee-n land
moat de denkbaarst groote garantie voor den wereldvrede
aanbieden, omdat hat eenvoudig onoverwinnelijk is . Ret
zou geen oorzaak hebben op veroveringstochten uit to gaan,
.Omdat het verzadigd zou wezen ; maar wel zou hot, geheel
vanzelf, de Europeesche staten tot onderlinge verbinding
.ring, en. . Zelfs Engeland zou, in dat geval, aansluiting bij
de staten van het vasteland dienen to zoeken .
,,,De leiding in die Vere-enigde Staten van Europa zou
.iaatuurlijk aan dat land ten deel vallen" dat de beste reserven

- 132 aan kracht, volksgezondheid, zelftucht, inoed en energie
bezat . Of Duitschland dat land wezen zal, is in de handen
der Duitschers van deze en de volgende generation gelegd .
Dat zelfs oude, schijubaar ten doode opgeschreven volken
zich nog regenereeren kunnen, heeft ons vaderland reeds
eenmaal, na den derti g-jarigen oorlog, bewezen . Op het gebied des geestes zal het, tegenover een nog zoo groot
Amerika, zijne positie altijd wel kunnen handhaven als 1 - and
der verscheidenheid, als wieg der meest oorspronkelijke
persoonlijkheden
,,Om naar waarheid op prijs to stellen wat de ,,nieuwe ,
wereld" voor de algemeene beschaving beduidt, denke men
zich Amerika eens geheel weg uit de ontwikkeling der
menschheid .

.,,Met recht begint bij de ontdekking van Amerika een
nieuw tijdperk in de wereldgeschiedenis . net groote gewicht
van dit feit was niet hoofdzakelijk het vinden van een land,
dat goud en alle edelste schatten der natuur in paradijsachtige veelvuldigheid opleverde : het zwaartepunt dezer
ontdekkiing lag in verruiming der geesten .
,,,Destijds stond de aarde nog vast en de zon bewoog
zich als gehoorzame trawant omm haar keen . Eerst de tocht
van C o l u m b u s en in nog hooger mate de omzeiling van
den aardboll door M a g e 11 a n gaven afdoen de iulichting
omtrent de gedaante van ooze planeet . net bewustzijn,
dat er op then kogel van geen ,boven" of ,beneden"
sprake kon wezen, werd voor de kennis van den kosmos
een zaak van de hoogste beteekenis . Sinds toen loopt
de ketting van groote onderzoekers onafgebroken door,
die, steunend op eenvoudige geogra-fische feiten, de trap
hunner gevolgtrekkingen moedig het uitspansel inbouwt .
Weinig jaren na de met nachtwandelaarachtige zekerheid .
ten uitvoer gebrachte vaart van den Genuees, vernietigde
Copernicus voor goed het oude bijgeloof van Ptolemeus' wereldsysteem, dat de aarde tot middenpunt had .
Eindelijk was de tijd rijp om het afsluitende gordijn

- 133
weg

to

t- rekken ;

volgde Van zelf.

de verwijding van den wereld-horizon

,,Wij kunnen ons den indruk van de ontdekking van
Amerika op het toen levende geslacht nauwelijks sterk
genoeg voorstellen . Ret moet lets dergelijks geweest zijn
alsof thins onwederlegbaar vastgesteld weed dat Mars
door menschelijke wezens wordt bewoond, met vie wij ons
in verbinding kunnen stellen.
,,Van het oogenblik of dat de ,nieuwe wereld" ontdekt
was, heeft zij de fantasie, de begeerte, de hoop der overage
menschheid niet weer tot rust laten komen . Het was
alsof zich eensklaps in een rotswand een poort had geopend,
waardoor de schatten der,,duizend en 44n nacht" verblindend
to voorschijn straalden . Ret waren niet altijd de beste
eige-uschappen,
die deze ongehoorde vondst ontwikkelde
l
in hen, die zich er het eerst mee inlieten . Amerika is
voor ieder ras, ieder yolk, ieder afzonderlijk landverhuizer
een proefsteen geworden . 'Tans heeft het de gisting der
jeugd achter zich . Ret staat in den familiekring der oudere
Europeesche natien, als een kortelings mondig geworden jongore broeder . Wij zijn met hem van 44nen geslachte . Wat
ons samenbindt met onzichtbare maar vaak gloeiende
ketenein., is het menschenlot met al zijn lief en feed .
,, :bet felt eener vergroote wereld beduidt geluk voor
ons en een weldaad voor onze kinderen . Weleer scheen
de aarde een schijf ; door de ontdekkingb der andere helft
wend zij een bol en kreeg een andere as, een nieuwen
hemel en een nieuwen gezichteinder .
,"llet bouwwerk dat de menschheid bezig is tot stand
to brengen, waaraan zij arbeidt sinds de schemering van
den scheppingsmorgen, toen ooze voorouders begonnen zich
met bewustzijn van de overage schepselen to onderscheiden,
dat eerwaardige werk vordert onafgebroken onder de
handen der bouwenden . Ieder yolk der aarde had schijnbaar alleen voor zichzelf gearbeid, de wereldgeschiedenis
scheen slechts een ingelegd mozalek uit millioenen losse
atomen gevormd. Thaws zien wij in, dat niet alleen de
langzaam. ontstane natuur eene eenheid is, maar dat ook
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de menschheidsontwikkeling een vast samenhangend organisme daarstelt.
..,Wir - die gerade Lebenden - stehen auf dem
obersten Kranze des grossen Baus . Die Bauleute von hilben
and driiben rufen einander Worte des EinversUndnisses
and der Ermutigung zu . Die Anfiinge des Werks verschwinden in purpurnen Tiefen urzeitlicher Vergangenheit .
Immerfort stiirzen Individuen, V81ker, ganze Rassen ab in
den dunklen Raum unter cans . Nur die Ti chtigen bleiben
eine kurze Spanne auf ihrem Posten und reichen dann die
Werkzeuge der Arbeit weiter an die Kommenden . Aber
jede neue Generation Rbernimmt den Bau etwas h8her als,
die abtretende . Der Himmel caber uns bewacht maser Tun,
ein grosses, nie schlummerndes Auge. Wit bauen ihm zu .
Nicht dass wir ihnn jemals wirklich erreichen 1-8nnten, aber
m Streben machen wir uns seine Tiefe zu eigen .
,IWirken so lange es Tag ist, bleibt die Losung aller
riistigen Manner and tapfern Frauen, die, m8gen sie ihr
Vaterland diesseits oder jenseits des Oceans haben, das
Angesicht gegen die Zukunft gewandt, ihre Seele nach der
Ewigkeit ausschicken ."
Ik heb de laatste zinsneden onvertaald gelaten, om ze
geheel in Pole ii z' eigen woorden to geven : - om niet
onwillekeurig iets weg to nemen van den indruk then het
maakt, dat een man in de kracht van zijn leven zijn literaire
loopbaan aldus besluit .
Fort na de voltooiing van dit werk overviell hem de
ziekte, waaraan hij bezweek.
Sinds eenige jaren had ik hem niet meer gezien . Maar
duidelijker dan ooit staat hij thans v66r mij . Door zijn
gesloten uiterlijk heen, had ik hoe langer hoe meer zijn(,innerlifte waarde op prijs leeren stellen en betreur het
verlies, dat Duitschland in zijn heengaan heeft geleden ..

ANTON') DVORAK
DOOR

Dr . J. DE JONG .

De lachende Mei zette voor de m-tiziektreurigin . Deneersten dier maand stierf, voor de meesten geheel onverwacht, A n t o n D v o r a k . Weinige weken to voren was to
Praag zijn jongste opera Armida opgevoerd en het was bij
die gelegenheid dat hij zich het laatst in het opeubaar
vertoonde . Sedert geruimen tijd aan een blaaskwaal lijdend,
had hij eenige weken het bed gehouden, maar juist in de
laatste dagen v6or zijn dood gevoelde hij zich beter en dedokter gaf hem vergunning op to staan . En het was aan
tafel, terwijI zijn vrouw hem het eten voorzette, dat de
dood hem overviel en aldus een einde maakte aan een
leven kostbaar niet alleen voor zijn vaderland, Boheme,,
maar voor de geheele wereld .
Dvorak was nog geen drie-en-zestig . Hij heeft van
ziju jeugd of onophoudelijk en veel gecomponeerd en was,
niet het minst in de latere jaren van zijn leven, ongemeen
vruchtbaar. Men had zich dus met de hoop kunnen vleien
op nog menig werk van zijn hand . Dat die hoop verijdeld
is, stemt tot droefheid, maar ook zonder die overweging
zal men het heeDgaan van D v o r a k smartelijk gevoelen,
want zoo kunstenaars van zijn slag ten alien tijde onwaar1)

Uij zelf teekende A n t o u i n .
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thans moet doormaken, kunnen zij noode worden gemist .
D v,6 r h k (spreek uit Dworsj hak) wend in een Boheemsch
,dorp bij Kralup geboren . Zijn vader was herbergier enn
oefende tevens hot slag
slagersberoep uit . Op school leerde
A n t o n ook zingen en het nationale instrument in zijn
vaderland, de viool, bespelen, en al spoedig bracht hij het
zoover, dat hij bij den daus, bij feestelijke gelegenheden,
ja zelfs in de kerk kon meedoen . Toen hij twaalf jaar oud
was zond zijn vader hem naar zijn broeder to Zlonic . Daar
ging hjj op school, en nam hij bovendien muziekles bij
den organist L i e h m a n n, die hem orgel en klavier l eerde
spelen en hem ook wat theorie bijbracht . Reeds Liehmann was van oordeel dat er nit den ,drommel .schen
Tonda" wel wat groeien kon . Na twee jaren werd Ant o n
n a-ar K a m. n i t z gezonden ; daar woonden Duitschers, daar
leerde hij wat Duitsch en ontwikkelde hij zich verder
muzikaal bij een goed organist, H a n c k e genaamd . De
vader was inmiddeis naar Zlonic verhuisd en in 1856 moest
A n t o n daarheen terugkeeren, om zijn vader behulpzaam
to zijn . A n t o n kon op zijn 14e jaar schapen koopen en
slachteii en hij deed het ook
maar van harte ging het
niet . De muziek zat hem in het
' - bloed en haar wilde hij
zijn leven wijden . Op zijn herhaald aandringen, daarbij
gesteund door zijn vroegeren leermeester Liehmann, gaf
vader D v o r a k den jongen zijn zin ; hij zou naar Praag
gaan en daar trachten zich er door heen to slaan, want
veel kon de vader, die onbemiddeld was, zijn zoon niet
meegeven .
In October 1857 trok A n t o n dan naar Praag ; hij
liet , zich daar inschrijven bij de Orgelschool, die door de
Vereeniging voor Kerkmuziek in Boheme werd onderhouden,
voor een cursus van drie jaren bij P i t z s c h (of Pietsch) .
Het was een tijd van ontbering en zorg die nu volgde .
Want weldra verviell de maandelijksche toelage van thuis
en de knaap was nu geheel op zich zelf aangewezen . Hij
trachtte met zijn viool den kost to verdienen, kwam -als
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altist 1) bij ee-n burgerorkestje (onder K o m z A, k), op een
tracternent van j 20 in de maand, en speelde verder in
herberc,en
en diuishuizen . Een ietwat betere tijd brak in
0
1862 aan . In dat jaar was to Praag een voorloopig
i- Czechisch Theater opgericht en S m e t a -n a 2) was daarva -n de
orkest-dirigent . De beste leden van K o m z A, lic's orkestje
werden aan den nieuwen schouwburg geChigageerd, tot
dezen behoorde ook D v o r a k en tot 1873 bleef hij van
het orkest deel uitmaken . Maar ook na 1862 was het'parool
hard werken, les gee ven, veel denken en weinigzn eten, zoozooals hij zelf later getuigde .
Reeds onder P i t z s c h had hij al zijn vrijen tijd gebruikt ODI to coinponeeren en de werken der meesters to
bestudeereD . H~j had noch geld one muziek to koopen,
noch een klavier . Maar geen nood . De muziek leende hij
van anderen en hij speelde bij enkele vriendeu die er beter
aan toe waren, o . a . Bendl 3). In 1864 had hij al twee
SymphonieEm- geschreven, en v66r 1873 een Duitsche opera
Alfred, werken voor Kamermuziek, liederen enz . op zijn
geweten . Dat ales bleef echter in de portefeuille en eerst
in 1873 word een werk van hem in het openbaar uitgevoerd door de Zan-vereeniging
Hlahol : een 'Hymne voor
zn
in

gem engd boor en orkest op een credicht
nit Hdlek's
zn
De E)-fgenamen van den Witten Berg . ,Iloewel niet zngemakke1hjk to begrijpen", ze-tr3 Z u b a t y in ziju levensschets van

D v o r a k, ,hoewel de Hymne werd uitgevoerd
net comb
posities van sedert lang to Praag good aangeschreven

1) Nog in later jaren had D v o r a k een voorliefde voor de alt evenals 2J o z a r t .
2) Doze ooh; bij ons geliefdo componist wordt terecht als de grondlegger van de moderne muziek in Boheme beschouwd . Hij was (sedert 1859)
to Gothenburg als orkestdirecteur werkzaam toen hij naar Praag word
beroepen .
3) Geb . 1838 to Praag, gestorven aldaar in 1897 . Hij was o . a .
koordirecteur bij de Duitsche Opera to Amsterdam, word dirig,6nt va -n
de Zangvereeniging Mahol to Praag en schreef operas en Kamermuziek,
liederen, koorwerken enz . Met P i b i c h of na dezen komt hij in de tweede
rij der Boheemsohe toondichters van de 19e eeuw.
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meesters, zij werd met ware geestdrift ontvangen . En deze
herhaalde zich toen Dvorak in het zelfde jaar no- met
een Notturno voor groot orkest, in 1874 met eon Symphonie
in Es en een Scherzo uit een Symphonie in D-moll voor
den dag kwam ." In 1874 zou ook een romantische opera
van hem voor het voetlicht komen : De Koning en de Kolenbrander . Zij was nog geschreven in de dolle periode, zooals
Dvorak hot zelf noemde, en bij de repetities bleekiuderdaad dat ze niet uitvoerbaar was . Dvorak nam de opera
terug en componeerde binnen drie maanden op hetzelfde
libretto een nieuwe, zonder een themes van de oude te behouden ; zij vond warmen bijval 1 ) .
Met Dvorak's financi8n bleef het intusschen treurig
gesteld, en de jonge componist had bovendien de onvoorzichtigheid begaan een huwelijk uit liefde to sluiten! Hij
kreeg in 1873 de betrekking van organist aan de St . Adalbert-kerk to Praag maar doze bracht slechts 120 fl . jaarljks op. Ores to kunnen leven moest hij blijven les geven, en
D v o r a k placht later to zeggen dat hij na zjjn huwelijl,inder at en meer les gaf dan ooit . De bescherming zijner
landgenooten was niet voldoende en ,bei all ihrem Protegiren, hdtt' er k8nnen
zou H e i n e hebben gezegd . Of
liever, met al dat lesgeven zou Dvorak vermoedelijk bij
de klimmende zorgen voor zijn gezin als scheppend artist
zijn ondergegaan, ware hij niet op het gelukkig denkbeeld
gekomen zich tot het , -Unterrichtsministerium" to Weenen
to wenden met het verzoek om een der jaarlijksche stipendia,
die sedert 1863 aan onbemiddeldee :abegaafdejongekunst naars werden verleend 2) . Voor de afdeeling muziek vorm1) Dr . J o z e f Zubaty . Anton Dvorak, eine biographische
Skizze, 1886.
2) Hans Von Bit low schreef op zijn gewone vermakelijke wijze,
waar hij herin-nert aan hetgeen in Zweden wordt gedaan om componisten
to steunen : ,De strijd om het bestaan, in den vorth van tien tot twaalf
muzieklessen dagelijks, moet voor de ontwikkeling van een scheppend
talent eer als remschoen, dan als velocipede worden beschouwd ; het merkwaardig voorbeeld van het tegendeel, dat A n t o n Dvoral- heeftgeleverd,
is natuurlijk een uitzondering (Brief uit Stokholm van 8 Mei 1882)" .
B A I o w schij -nt toen nog geen keunis to hebben gedragen van D v o r a k's
stipendium .
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den Esser, H a n s l i c k en H e r b e c k de door de Regeering
ingestelde commissie tot beoordeeling der ingekomen verzoekschriften en kunstwerken . D v o r a k had o.a . een Symphonie ingezonden, waarin het vrij -west en onge-eneerd
toeging, maar tevens met zooveel talent dat H e r b e c k
zich er levendig voor interesseerde 1). Dat was in 1875 .
D v o r a k kreeg nu een stipendium van 400 fl ., dat later
op 500 en nog later op 600 fl . werd gebracht 2) . Daarbij
bleef het echter . Een beter bezoldigde betrekking kon
D v o r a k niet krijgen en een uitgever voor zijn werken
nog veel minder. Dat zou anders worden toen B r a h m s
H e r b e c k in de reeds genoemde commissie was opgevolgd .
B r a h m s beval den nog geheel onbekenden jongen Bohemer
bij den welbekenden uitgever S i m r o c k to Berlijn aan . Naar
het schijnt hadden de Kldnge aus Mdhren, zangduetten, het
eerst zijn aandacht getroklkeia . S i m r o c k gaf die uit en
met beslist succes, en nu vroeg hij D v o r a k om een reeks
Slavische dansen voor vierhandig klavier . Deze verscheneu
in 18 78 en, evenals B r a h m s door zijn Hongaarsche dansen,
werd D v o r a k door zijn Slavische dansen op eenmaal
beroemd, ja populair. De daarop volgende Slavische Rhapsodie8n voor orkest bevestigden zijn reputatie nog en verbreidden zijn naamm door de geheele wereld .
Het was de to Berlijn gevestigde muziekrecensent L .
E h I e r t, die in een zijner Essays 3) in de National-Zeitung
het eerst den uieuweling in het openbaar warm prees .
Her, zoo schreef hij, is eindelijk weer eens ..,ein ganzes
and zwar ein ganz natiirliches Talent" . En verder : jk
houd de Slavische dansen voor een werk dat de ronde door
de wereld doen zal . Er stroomt een hemelsche natuurlijkheid door deze muziek, van daar dat ze volkomen populair
is . Geen spoor van gemaaktheid of gezochtheid . Wij hebben
hier to doen met volmaakt artistiek werk, niet met een
pastiche, dat toevallig uit nationale herinneringen bijeen1) Ed. H a n s I i e k . Kritiken, (1870-1885) .
2) Tot hen die ook zulk een stipe -ndium deelachtig werden behoorden o .a . Goldmark, Heuberger, lt . von Perger, Rob . Fuchs .
3) Later vereenigd in : Aus der Tonwclt.
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gebracht is . Zooals altijd bij grooter aangele-de talenten
heeft de humor in Dvorak's muziek het leeuwendeel .
Hij schrijft zulke grappige en origineele bassen, dat het
een behoorlijk musicus het hart goed doet . De duetten op
zeer mooie ,Mdhrische Volkslieder" zijn eveneens verkwikkend frisch" .
Ook overigens begon de victorie voor D v o r a k met
Berljjn . T a u b e r t voerde het eerst in een Symphonieavond van de Koninklijke Kapel 1 ) aldaar de 3e Rhapsodie
uit, hoewel die avonden een sterk conservatief I-arakter
hadden., en onmiddellijk daarop bracht J o a c h i m in een
zijner Kwart et -soirees Dvorak's strijksextet ten gehoore .
Ook II a n s V o n B ii 1 0 w 2) (door tusschenkomst van B r a h m s)
interesseerde zich voor D v o r a k, die van nu of - hij was
inmiddels tot professor aan het Conservatorium to Praag
benoemd - rustig en niet gekweld door materieele zorgen
verder kon werken . Slag op slag letterlijk volgden ze nu,
zijn composities ; werken van zeer verschillenden card, op
elk gebied der muziek ; o .a . vijf Symphoniegn, negen operas
(op Czechische librettos), een oratorium, een Stabat Mater,
een. Te Deum, Psalm . 149 voor koor en orkest, acht strijkkwartetten, een strijkkwintet en een strijksextet, twee
klaviertrio's, een klavierk-wartet en een klavierkwintet,
Dum7e.y (Elegieen) voor klavier, viool en cello, concerten
voor klavier, viool en cello, Scherzo, Suite, Serenades en
Variaties voor orkest, Legenden voor klavier, ook voor
orkest, vijf Symphonische gedichten, vijf ouvertures, behalve
tal van k1einere werken voor klavier, zang, harmonium enz .
Men ziet dat D v o r a k niet stil zat.
Twee gebeurtenissen in zijn leven verdienen een bijzondere vermelding, omdat ze ook op zijn scheppingen vann
grooten invloed waren . Hoofdzakelijk door den invloed
van Joachim, maar ook van Hans Richter, vond de
muziek van D v o r a k ingang en waardeering in Engeland .
1) Thans order leiding van F e l i x We in g art ii e r .
2) Ten onrechte is beweerd dat Dvorak- veelaau L i s z t to d'anken'
had . R i e m a n n heeft dat in de laatste uitgaaf van vij.n Musik-Lexikon
verbeterd .

Reeds in 1883 weed zijn Stabat Mater to Londen uitgevoerd en hij werd in 1884 uitgenoodigd een tweede uitvoering ,
daarvan in de Albert Hall to dirigeeren . Men droeg hem
op werken to componeeren voor de Muziekfeesten to Birmingham in 1885 en to Leeds in 1886 en ten gevolge
daarvan ontstonden de ballade The Spectre's Bride 1) en het
oratorium Santa Ludmilla. Ook de D-moll-Svm-phonie componeerde hij voor Engeland, meermalen ging hij _nu daarheen
one. ziju werken to dirigeeren, en sedert then heeft de na
van D v o r a k in dat land een bijzonder goeden klank . De
tweede gebeurtenis, die ik op het oog had, was zijn vertrek naar Amerika. In 1892 werd D v o r a k uitgenoodigd
de leiding van het National Conservatoriumm of Music to
New-York op zich to nemen 2). Hij gaf daaraan gevolg en
in zijTi nieuwe omgeving ontstonden o .a . de Symphonie Aus
der neuen Welt, in 1893 het eerst to New-York uitgevoerd
onder leiding van A n t o n S e i d 1, het zoogenaamde Negerkwartet op . 96, waarvan Boston in 1894 de primeur had
en dat door het Kneisel-Kwartet in 4en jaar vijftig maal
wend gespeeld ; verder het strijkkwintet opus 97 en de
,,Biblische Lieder"'.
Het is niet onmogelijk dat D v o r a k het beroep naar
Amerika aannam, om den gouden brug die over den oceaan
voerde, maar hij hield het niet lang uit ver van zijn dierbaar vaderland . Reeds in 1895 keerde hij naar Praag terug,
en kort na zijn terugkeer werd hij benoemd tot directeur
van het Conservatoriumm aldaar (hij had A n t o n B e n n ew i t z tot voorganger) : een betrekking die hij tot op zijn
dood bekleedde 3) . En nu kwamen nieuwe ]Kamermuziekwerken het bewijs leveren van Dvorak's steeds klimmende ,
scheppende kracht en de vijf Symphonische Dichtungen
Z3
1) Het was na het Muziekfeest to Leeds, dat D v o r a k aan een
zijner vrienden schreef : ,De Engelsehen beminnen de muziek niet, zij
eeren ze . "
De tekst dezer ballade stemt in hoofdzaak overeen met B -arger's,

Lenore.

2) Hanslick, maar hij alleen, geeft het jaartal 1891 .
3) Knittl was de administratieve directeur der instelling : ht is,
Dvorak thans opgevolgd .
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bovendien, dat de nienwe stroomingen toch niet zonder
invloed waren gebleven op dezen bij uitnemendheid ,absoluten musicus"- . Met zijn laatste grootere werken keerde
hij terug tot de opera : De Duivel en de wilde Kaat (1899),

Russalka (1901),, Armida (1904), alle drie to Praag opgevoerd, en ook daarin was de invloed der nieuwere richting
merkbaar.

Men kan in het ,oeuvre" van D v o r a k verschillende
perioden onderscheiden . moat in den ,dollen" tijd was geschreven werd grootendeels tot den mood door het vuur
gedoemd . moat er van overbleef en hetgeen in de volgende
jaren ontstond draagt een sterk Slavisch karakter : de
..Xiihrischen Duette", de Slavische dansen en Rhapsodie%,
het strijksextet . Nu breekt een tijd aan van grooter rijpheid en tevens van zorgvuldiger
werken . De studie der
?T'
klassieken, vooral van Beethoven en -van S c h u b e r t, de
invloed van B r a h m s drongen het specifiek Slavische
element op den achtergrond . Van de geniale bandeloosheid
van voorheen, verviel hij zelfs aanvankelijk tot een,,unn8thige,
auf einen Theil der Klangmacht verzichtende Askese" 1) .
Dat duurde evenwel niet lang en nu kwam . D v o r a k voor
den dag met werken, waarin hij, zich aan de strenge
vormen houdend, toch al zijn oorspronkelijkheid moist to
bewaren . De Symphonie8n in . D-dur en D-moll, het vioolconcert, de Husitska-ouverture, de Symphonische Variaties,
het oratorium Santa Ludmilla vallen in dozen tijd . Dan
volgen eenige jaren van steeds krachtiger wordende individualiteit . De componist maakt zich ook sours meer vrij
van dee vormen en geeft b ijv . in zijn Dumky 2) (klaviertrio, opus
90) zes elegie8n, elk bestaande uit een zwaarmoedig en een
vroolijk gedeelte 3). En hij componeert werken die door
een gemeenschappelijk motief met elkander in verband staan :
1) Aldus Emanuel Chvala in zijn : Ein Vierteldahrhunderl
BAmischer Musik, 1887 .
2) Dumky is het meervoud van Dunzka, elegie .
3) D v o r a k heeft in verschillende quer composities zulk een
Dumka aangebracht .
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Brie ouvertures, die aanvankelijk Natnur, Leven, Lielde zouden
heeten., maar die werden uitgevoerd on der de titels In de
Natnur, Carneval en Othello . Het meest algemeen gewaar,deerd is D v o r a k nog geworden door de reeds tevoren genoemde werken uit de Amerikaansche periode 1) en ook
door enkele uit de laatste Prager-periode . Dat hij na vijf
Symphonieen to hebben gecomponeerd 2), zich tot de programmuziek wendde en binnen twee jaren met vijf Symphonische
Dichtungen voor den dag kwam, verwekte bevreemding niet
alleen, maar bracht zelfs in het kamp van 1) v o r a k' s oudste
vrienden verdeeldheid . Harde woorden moest D v o r a k
hooren van zij*n getrouwen E d u a r d Hainslick . Deze
had aesthetische en praktische bedenkingen . D v o r a k had
het niet noodig, schreef hij, voor zijn muziek bij de dichtliunst (en welke po8zy!) to gaan bedelen : zijn rijke vinding
behoefde geen kruk, geen gebruiksaanwijzing . En op den
duur kon men zich niet interesseeren voor deze muziek,
die, boewel vol geest en schoonheid, was vastgeklonken aan
griezelige geschiedenissen . Welk een zonderlinge passie
voor het vreeselijl-e, onnatuurlijke en spookachtige had zich
toch van D v o r a k meester gemaakt, een passie die zoo
weinig overeenkwamm met zijn echt muzikalen zin en beminnelijken card. ! Een heerlijk bloeiend takje, de muziek
van Dvorak, werd hier geent op een zieken boom, die
het v6or zjju tijd deed verdorren . Aldus klaagde Hanslick en hij besloot een zijner artikelen aldus : jk vrees,
dat D v o r a k met deze gedetailleerde programma-muziek een
hellend vlak is betreden, dat ten slotte rechtstreeks tot Richard Strauss voert" .
Van de vijf Symphonische Dichtun-creia zijn bij ons alleen
uitgevoerd ,Die Waldtaube" en het ,.He lden lied" . ,Die Waldiaube" en de drie voorgaande ,Der Wassermann", ,Die Mittagshexe" en ,Das goldne Spinnrad" zijn geschreven op balladen
van dezelfde titels, gedicht door den in Bobeme populairen
1) Bij ons gaf R. H 01 het eerst een zeer goede vertolking van Aus
der neuen Welt met het Concertgebouw-orkest .
2) Hij liet nag drie geheel voltooide achter, maar tot hiertoe is het
-niet bekend uit welke periode .

1 44 Karl Jaromir Erben, gebore-n in 1811, gestorvei3 in
1870 . De inhoud ervan wettigt wel een beet] e de bedenkingen
van 11 a n s I i c k. In ,Der Wassermann" wordt ons eenkobold,
voorgesteld, die zijn eigen kind het hoofd afhouwt en de
moeder het lijk toeslingert . In ,Die Hittagshexe" waken wij
kennis met een vrouwelijk monster, dat het kind eener
boerin worgt . In ,Die Waldtaube" zien we een weduwe hertrouwen, die haar eersten man had vergiftigd en die door
wroeging tot zelfmoord vervalt . Het ,He 1den lied", dat op
..,Die, Waldtaube" volgt, heeft geen gedetailleerd programma,
zooals de vier andere Symphonische gedichte -n ; de titel
dwingt den toehoorder niet concreete voorstellingen uit
de muziek to hooren . Hier keerde D v o r a k terug tot het
door L i s z t in het leven geroepen genre, terwijl hij met
de vier andere Symphonische gedichten als het ware
S t r a u s s concurrentie scheen to willen aandoen . Men kan
de ergernis van H a n s l i c k begrijpen, die met S t r a u s ss
alles behalve dweept . (Inde lacrimae!) Hoewel ik voor
mijzelf allerminst door dik en dun zou willen gaan met
Richard II, moet ik toch bekennen dat Dvorak's,
.I.Helden lied" mij vrij onversehilligisgebleven,terwijlikzijn
„Wall taube" meermalen met genot heb gehoord . Er zijn
gevallen waarin alle bedenkingen tot zwijgen worden gebracht en dit is een er van. Het gedicht moge griezelig
ziju, de muziek boeit van het begin tot het eind ; men
luistert in verrukking naar D v o r a k' s wijzen en bewondert
zijn heerlijke instrumentatie . En hierin onderscheidt D v o r a k
zich van S t r a u s s, dat zijn muziek altijd duidelijk is . Bij
hem geen overladen polyphonie (die zoo dikwijls in de
moderne muziek het innerlijk onvermogen moet maskeeren) ;
hij ofert de muzikale g edachte ' niet aan het gedicht op en
bij alle stoutheid, ondanks alle realistische trekjes, vervalt .
zijn muziek nooit in het leelijke ; zij blijft altijd muziek .
Zooals ze zijn, vormen de Symphonische gedichten in
D v o r a k's ,oeuvre" min of meer een ,hors-d'oeuvre" .
Van zijn dramatische muziek kan dat niet worden gezegd,
want, zooals men heeft gezien, de opera trok onzen componist van zijn jeugd of aan en zij liet hem tot het laatst-
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niet los . Zijn eerste opgevoerde opera De Koning en de.
Kolenbrander is van 1874, een jaar nadat hij voor het eerst
voor de wereld als componist was opgetreden ; zijn laatste
opera Arn?,ida kwam weinige weken v6or zijn dood voor
het voetlicht . Dertig jaren heeft D v o r a k dus, met langere ,
onderbrekingen wel is waar, voor het tooneel gewerkt.
En op dit gebied groenden de lauweren slechts spaarzaam
voor hem . Zijn operas waren voor hem ,Schmerzenskinder" .
Van het negental kwamen slechts twee : Selma Sedl4k (Der
Bauer ein Schelm) en Dimitrij (Demetrius) over de grenzen
van zijn vaderland . De eerste werd to Dresden en Weenen
opgevoerd (in het Duitsch), de tweede to Weenen (in het
Ozechisch) 1) . Dat alleen reeds moet D v o r a k pijnlijk
hebben getroffen, juist omdat zijn andere werken in het
bilitenland zoo veel verbreiding vonden . En zelfs in zijn
land hielden de operas van. D v o r a k zich niet zoo goed
als hij dat wel wenschen kon . Zijn Armida had niet leer
dan een ,succ~s d'estime" en de teleurstelling hierover heeft
misschien wel zijn einde verhaast . Evenals bij menig groot
componist van andere nationaliteit hebben de librettos, die
D v o r a k ten dienste stonden, veel schuld gehad aan het
lot dat zijn operas trof . Te oordeelen naar de beschrijving
die M a x Kalbeck er van geeft was Vesely's tekst van
Der Bauer ein Schelm door geen inuziek to redden 2) . 001C

Hanslick laat er in zijn analyse zoo goed als niets van
heel . De tekst van Dimitrij, van Marie Cervinka, die
zich gedeeltelijk aan Schiller en Laube hield, bevat zeer
dramatische momenten, maar ook veel zwaks in de motiveering der hoofdpersonen en in de techniek . Afgezien
evenwel van de librettos, is het de vraag of D v o r a k wel
voor de opera geschapen was, of hij den waren kijk had
op het tooneel, of het echte tooneelbloed hem door de
aderen vloeide, zooals door die van vele toondichters,
die niet in zijn schaduw konden staan . Kenmerkend is
1) Er was meermalen sprake van een opvoering van Russalka in
de Opera to Weenen, maar ik geloof niet dat ze tot stand kwam .
2) Zie Kalbeck's Opern-Abende : 1,Fiir ein solches Libretto war
jede Musik zu gut" .
0. E. I V 7
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Dr . K o r n g o I d van hem citeert, uit een gesprek
dramatisehe muziek. ,Het publiek", zoo liet D v o r a k
hooren, ,,houdt van effecten die mij bepaald hatelijk
Mij staat een Carmen tegen,- even zoo goed als een
Cavalleria, of Hugenoten of Jodin . Ret brutale in de muziekwalgt mij ; misschien zal men dat gebrek aan dramatische
energie noemen". En K o r n g o I d voegt hieraan toe : ,Zeker
zal men dat. D v o r a k getuigt met deze woorden van de
muzikale voornaamheid van hen, die Been theaterbloed
hebben. Theaterbloed is geen blauw bloed . D v o r a k is
en blijft de absolute instrumentaalmusicus, ook als operacomponist . Ret ,voorwaarts" ontbreekt, de coneentratie,
de stijgin g . Men zou liefst bij D v o r a k woord en tooneel
wegdenken . Van hem geldt eenigszins, wat G r i 11 p a r z e r
meende : dat het wooed de muziek in het verderf stort .
Vrij van die banden wordt D v o r a k veel levendiger, afwisselender, ja dramatischer ."
Ook andere beoordeelaars trekken D v o r a k s begaafdheid voor dit genre in twijfel, hoewel niet in dezelfde
mate. Dr . V i c t o r Joss zegt zelfs, dat uit Armida gebleken
is, dat hij de eigeiaschappen voor dramatisch componist in
hooge mate bezat, en V i c t o r L e (I e r e r schrijft het alleen
aan de librettos toe, dat zijn operas onverdiend in het
buitenland onopgemerkt bleven . Wat D v o r a k zelf aangaat, hij schijnt nimmer in twijfel to hebben verkeerd, of
het moest zijn omtrent den weg then hij to volgen had .
Zijn aanleg dreef hem jaren lang tot een compromis tusschen
de oude opera, met afgesloten nummers, door recitatieven
of dialoog afgewisseld, en het moderne lyrisch drama . Aan
de tirannie der leidmotieven en het kunstig geknutsel er
mee ontkwamm hij . En zoo hij tot het allerlaatst toe, bij
alle moderniteit in zijn behandeli-Dg van het orkest, al zijn
zelfstandigheid wist to bewaren, ook in de opera bleef hij
van den invloed van W a g n e r tamelijk vrij - tot op het
jaar 1898, dat is het jaar van Die Watdtaube . Was het de
treurige ervaring met zijn opera's opgedaan, was het overtuiging die hem deed besluiten rekening to houden met de
hervormingen door W a g n e r aangegeven ? Zooveel is zeker
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,dat hjj twee zijner vroegere opera's Dimitrij (1882) en Jacobin
(1889) naar de nieuwe beginselen omwerkte en dat hij met
zijn drie laatste opera's De, Duivel en de, wilde Kaat, Russalka
-(De Nixe) en Armida meer het muziekdrama naderde . Ware
D v o r a k een larger leven beschoren geweest, hij zou mis-schien in die richting nog vender zijn gegaan, maar afgaande
op hetgeen wij van D v o r a k kennen, is de meening niet
on gewettigd, dat er uit hem Loch nimmer een in onvervalscht W a g n e r s c h e n geest componeerend dramatisch
toondichter zou zijn gegroeid .
061-1 dan wanneer wij de programmuziek, de dramatische muziek, ja al de overige vokaalmuziek van D v o r a k
wegdenken en wanneer wij ons alien herinneren hoeveel
geuotvoile oogenblikken Dvorak, de absolute musicus,
ons heeft verschaft - grootendeels door bemiddeling van
het voortreelij"ke Philharmonisch Orkest van Berlijn, order
de leiding van den to vroeg ontslapen J o z e f Rebicekl),
en van het onvergeliftelifte Boheemsch Kwartet 2 ), die ons
telkens met nieuwe werken van den meester kwamen verrassen - dan is het onmogelijkD v o r a k zonder aandoening
,en warme vereering to gedenken . Ja, met P v o r a k is een
groot, een echt musicus ten grave gedaald . Hij had de
universaliteit, de vruchtbaarheid, de oorspronkelijkheid van
het genie . Hij heeft het groote gebied der muziek geheel
beheerscht, en geen kunstvorm is hem vreemd gebleven .,
Uij creeerde omdat hij niet anders kon, zonder bepaalde
aanleiding of prikkel, jaren lang zonder de minste leans
of hoop op bekendheid en belooning, alleen uit behoefte
zich in ton en to uiten . Hij placht zich vroeg in den morgen tot schrijven to zetten ; zijn phantasie was altijd
werkzaam en evenals Beethoven ., met wien hij warme
lieffle voor de natuur gemeen had, componeerde hij veel
:1) B e b i c e k was een landgenoot van D v o r a k, leerling van het
Prager Conservatorium onder diens voorganger B e n n e wit z .
2) Ret bestaat uit : Karl Hoffmann, le viool ; Joz ef S uk
(schoonzoon van Dvorak), 2e viool ; O s k a r Nedbal (dirigent der
Prager Philharmonie), alt ; ii anus Wihan, cello.

- 148 op zijne wandelingen . C h v a 1 a vertelt dat hij, na zij'u
oratorium Santa Ludmilla to hebben geschreven, dat hem
negen maanden had bezig gehouden, besloot wat rust te~
nemen . In then rusttijd componeerde hij twee nieuwe bun-,
dels Slavische dansen en een cycles van liederen! Men kan
in D v o r a k's eerste Symphoniegn, in zijn klavierconcert
bij v. herinneringen aan B e e t h o v e n vinden ; in zijn latere,
werken is menigmaal overeenkomst met S c h u b e r t en .
B r a h m s, een enkele maal ook met de Noorsche muziek 1)
(D v o r a k had veel symphathie voor G r i e g) ; maar van
den beginne of aan deed hij klanken en rhythmen, hooren,
die hem alleen toebehoorden, en de jaren van betrekkelijke afzondering, waarin zijn talent rijpte, zijn zeker niet
weinig bevorderlijk geweest aan zijn muzikale zelfstandigheid . Het kan zijn goede zijde hebben in zijn jeugd niet,
to veel to hooren, niet to vroeg invloeden van anderen
to ondergaan . Op rijper leeftijd is het gevaar dat daarva ;n
voor de individualiteit dreigt niet zoo groot . Ongetwijfeld
wortelde D v o r a k's kunst in zijn vaderland, maar zij die,
het willen doen voorkomen alsof D v o r a k alleen als Boheemsch nationaal componist van beteekenis is (zooals b.v .
Riemann) doen hem schromelijk onrecht . Hij heeft zich
dikwijls door 'Slavische melodie6n laten inspireeren, maar~
die nimmer, zelfs niet in zijn Slavische Rhapsodie8n, gebruikt zonder zijn materiaal to polijsten, om to werken,
ja een beetje to ontnationaliseeren . Brahms, die het,
weten kon, hield de czechische-volkswijzen en dansen met
haar veelal wild stampend rhythmus voor een vrij onvruchtbare thematische bouwstof en was van meening dat ze eerst
door Dvorak tot schoonheid waren gebracht 2) . Hij ideali-,
seerde ze alvorens ze to annexeeren, zooals S m e t a n a v66rhem had gedaan, C h o p i n met de Poolsche, G r i e g met,
'de Noorsche wijzen . Natuurlijk heeft hij soms met bewustheid het nationale element in zijn werken overgebracht, .
1) Bijv. in de ouverture In der Natur, in de 'finale van de Symphonie Aus der neuen Welt.
2) Aldus liet B r a h m s zich uit in een gesprek met Dr . K o r ng o 1 d van de Neue Preie Presse .
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getuige cle Furiant 1) in hat strijksextet en van de D-durSymphonie 2), maar in D v o r a k is hat individueele even
sterk als hot rationale en zoo alleen een Bohemer schrijven
kan als D v o r a k, onder de Boheemsche componisten kon
slechts D v o r a k zoo schrijven . Het is de groote verdienste
van D v or a k geweest, dat hij voor hat specifi ek czechische
muziekdialect een aansluiting bij de internationale wereldtaal heeft weten tot stand to brengen, wat met S m e t a n a
niet in die mate hot geval was .
Jets dergelijks als met de melodie8n van zijn land deed
hij met de negermelodie8n, die hij gedurende zijn verblijf
in Amerika opving. `Ten zijn Symphonie Aus der neuen
Welt, zjjn strijkkwartet op . 96 en strijkkwintet op . 97 voor
hot eerst werden uitcrevoerd, wend iedereen getroffen door
eigenaardige motieven, van een geheel ander karakter dan
die welke men gewoonlijk bij D v o r a k had ontmoet . Ze
bleken to zijn geInspireerd door volkswijzen van de negers
in hat zuiden 3) . D v o r a k had ze zoo goad in zich opgenomen dat men de motieven voor echte negerwijzen hield,
zooals men ze van Christy's Minstrels kende, en ik beken
me schuldig aan hat feit ze lang hiervoor to hebben gehouden,
totdat ik dank zij N e d b a l beter gist. Neen, D v o, r a k
had niet eenvoudig nageschreven en overgenomen ; hij
had van het bizarre, weerspannige materiaal, van die burleske
melodische brokken iets heel bizonders artistieks weten to
maken ; ,,in zijn handen ward de houterigste negerwijs tot
goud' 14) . De motieven van Dvorak, vooral in zijn vroegere
werken, zijn weleens wat kort, maar ze zijn meestal karakteristiek, en zoo de componist er van houdt ze to herhalen,
hij -wet ze telkens als in een nieuw gewaad to steken en
ze daardoor boeiend to maker . Men vindt bij weinige com1) Furiant is een vlugge Boheemsche daps, met scherpe accenten
en wisselende maat .
2) Zoo is in de inleiding van de Husitska-ouverture een oud
Boheemsch kerklied gebruikt .
3) Het eerst meegedeeld door den bekenden musicoloog K r e h b i e l
-van New-York.
4) Aldus Dr. Korngold in de Neuc Freie Presse.
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ponisten zulk een verscheidenheid van rhythme no en ook
zulke frappante rhythmen als bij D v o r a k . Hij beheerscht,
het orkest als een souverein ; daarover ka-a slechts e4n
meening ziju . Bij D v o r a k klinkt altijd alles zonder overlading en zonder jagen naar effect. Ret was hem nooit
er omm to doen brillant to schrijven, maar hij kende de instrumenten en moist daarvan volkomen partij to trekken . Hij
had alle kleuren op zijn palet en wist voor alles de geschikste
kleur to vinden. (Merkwaardig door coloriet is o . a . zij* -a
Othello-ouverture). Aan al die gaven paarde D v o r a k de beheersehing van den vorm ; van daar dat hij juist in de Kamermuziek uitmuntte . Niet voor niet was D v o r a k bij B e e thoven en B r a h m s ter schole gegaan . Hij heeft dit met
S c h u b e r t gemeen dat hij zich weleens liet ga-an, to uitvoerig werd, afdwaalde, maar de logica herneemt toch altijd
haar rechten . In zijn Symphonische Variaties en b ijv . i n
zijn Aus der neuen Welt, in zijn kwartetten heeft D v o r a k
zich als een contrapunktiker van hoogen rang doen
kennen .
D v o r a k was noch reactionair, noch revolutionair hij
trad met geen systeem, of hervorming op . Dit, gepaard mett
het eenvoudige, gezonde, niet geharnaste van zij*n muzielheeft hem bij velen juist niet tot aanbeveling gestrekt . Men
heeft in den regel meer respect voor wat men niet begrijpt
en is wel eens geneigd gezond met laag-bij-den-g rood to
verbinden . Natuurlijk is de tijd nog niet daar om met
juistheid de plaats to bepalen die aan D v o r a k toekomt
n het rijk der tonen . Daartoe zou het ook noodig zijn
wel rekening to houden met zijn vokaalmuziek . Maar zooveel is zeker : die plaats is aanzienlijk en zal hem niet
licht door een ander worden betwist . Die plaats is er een
n n de buurt van Schubert en Brahms. Dvorak was
melodisch niet zoo groot en rijk als eerstgeuoemde, maar
hij overtrof hem als colorist . Hij ging niet zoo diep als
B r a h m, s 1), maar was dezen de baas in levendigheid en
frischheid . Vergelijkt men hem met de levende grooten
1) Met B r a h m s heeft D v o r a k dit gemeen, dat ook bij niet van
het klavier, maar van tang en danswijs uitging.
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(R. S t r a u s s blijve buiten beschouwing als zijnde al to
ongelijksoortig), clan wint hij bet zeker van B r u c h en
GoIdm ark ; hij is veelzijdiger dan G r i e g en S i n d ing ;
minder geleerd misschien clan S a i n t-S a 8 n s, maar warmer
en geestiger dan die Franschman . D v o r a k heeft in oude
vormen de muziek nieuwe bronnen toegevoerd . Het gebouw,
waarvan S m e t a n a de fundeeringen legde, heeft hij geheel
opgetrokken en men mag aannemen voorgoed - hoewel
er op dit oogenblik in Boheme onder de vele componisten
van onbetwistbaar talent 1) Been is, op -wen de mantel van
D v o r a k zou kunnen vallen en die zijn plaats geheel zou
kunnen innemen .
Op een der beroemd geworden Weimar-avonden bij
Liszt, jaren geleden dus, betoogde de Weener kapelmeester H e r b e c k 2), dat Boheme wel goede muzikanten
maar geen componisten voortbracht . S m e t a n a was aanwezig en zelfs de warme verdediging van L i s z t I-on niet
beletten dat hij zich die woorden zeer aantrok . H e r b e c k
leefde lang genoeg om zijn eigen woorden to kunnen Log enstra:ffen. Toen hij stierf (in 1877) had S m e t a n a al zijn
Symphonische Dichtung De Moldau, ziju opera's De Verk-ochte
Brtdd en Dalibor geschreven en begon D v o r a k' s ster reeds
to rijzen .
Er rest mij nog iets to zeggen van de -n mensch D v o r a k
tot voltooiing van het beeld van den afqestorvene, zoo goed
als dat gaat met de spaarzame gegevens in het Duitsch tot
ons gekomen . .Ale getuigen van zijn leven zijn het er
over eens, dat hij de eenvoud en de bescheidenheid zelf was,
zelfs toen hij reeds in het bezit was van een wereldnaam
en met eerbewijzen word overladen . Want deze herbergierszoon en vroegere schapenslachter had het gebracht tot lid
van de Akademie8n van Berlijn en Weenen . Hij was dokter
honoris causa van de Tiniversiteit to Praag en de Universiteit van Cambridge schonk hem den titel van ,doctor of
music ." In 1889 benoemde de Keizer van Oostenrijk hem
1) 0 . a. Gustav Mahler, Suk, Nedbal .
2) Dezelfde, die zich later -yoor Dvorak interesseerde .
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tot ridder van de IJzeren goon 3e klasse, in 1898 schonk
hij hem het eereteeken voor Kunst en Wetenschap en bij
gele-enheid van 's Keizers bezoek aan Boheme in 1901 -weed
D v o r a k voor het leven tot lid van het Oostenrijks ch
Heerenhuis benoemd ; hij was de eerste toon.kunstenaar die
'
aldus werd onderscheiden . Maar tot het laatst toe bleef
D v o r a k dezelfde . I-Iij* zag er boersch uit en menige vreemdeling schudde ongeloovig het hoofd, als men hem den ,beroemclen" D v o r a k aanwees. Op physieke schoonheid ko -n
hij niet bog en ; eigenaardig was de diepe voor die reeds
betrekkelijk vroeg het hooge voorhoofd groefde . Dat voorhoo-fd en de bruine oogen, waaruit humor en tevens iets
weemoedigs sprak, vormden het aantrekkelijke van het gelaat,
dat iets ruws en weerbarstigs had . De mond ging schuil order
den zwaren knevel en baard ; de neus was groot en niet mooi
het oor groot en schoon gevormd . D v o r a k besteedde weinig
'n
zorg aau zijn ifiterlift . Nooit schaamde hij zich over zijn
nederige afkomst, of over zijn vroeger beroep . Hij was niet
gemakkelijk toegankelijk en kon sours ruw ziju, maar het fond
was goed en edel . Hij was, trouw in zijn aanhankelijkheid en
toen B r a h m s, wien hij zoo veel verplicht was, stierf, kon
menn den bijna zestigjarige als een kind zien schreien .
D v o r a k had zijn land, zijn yolk hartstochtelijk lief, maar
hij was toclah geen chauvinist 1 ) ; hij hield zich verre van
de politiek en heeft, geloof ik, nimmer zijn plaats in het
Heerenhuis ingenomen (V e r d i deed dat wel in den Italiaanschen Senaat) . Ook overigens bleef hij bij alle mogelijke
gelegenheden zooveel hij kon op den achtergrond, had nimmer behoefte aan uiterlijkheid en eerbetoon en leefde geheel
voor ziju kunst . Hij kon het niet uitstaan, dat men hem
met ,meester" toesprak, en deelde ongaarne bijzonderheden
uit zijn levee mede . Er was al veel to veel inkt aan hem
vermorst, placht hij to zeggen, als men hem die vroeg . Van
all wat naar reclame zweemde was hij in de hoogste mate
afkeerig . Hij was streng voor zich zelf, dacht Bering over
zijn werken en gaf weinig om het succes dat hem ten deel
1) Hij sprak vloeiend DuAsch ; in oogenblikken van groote Ontroering verviel hij als van zelf tot het Czechisch .
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viel . Naar het schijnt stelde D v o r a k niet alleen ziin
operas hooger dan zijn Symphonieen - daarmede een
nieuw bewijs leverend voor de oude waarheid, dat de artist
niet altijd de beste beoordeelaar is vann eigen kunnen
maar sprat: hij zelfs met geying schatting van deze laatsten .
Een verklaring hiervoor moet misschien gedeeltelijk worden

gezocht in ziju onbegrensde veneering voor Beethoven
(dien hij veel reader stored da -n Smetana), met wien
hij eigenlijk de ontwikkeling der Symphonic voor af'g eslotlen
hield . ,Schumann en Brahms en Bruckner hebben
ooh Symphonie% geschreven", zeide hij eens tot Vik-tor
Joss, ,en ails ge wilt hunt ge mij ookrekenentotdevertegen-,voordigers van die soort . Maar welk een afstand
tusschen dezen bolos en zijn epigonen! Hun werken mogen
waarde hebben, niaar in vergeli jkfiig met die van B e e th o v e n zijn het toch slechts proeven" . M o z ar t 's Symphoniecn vond hij schoon, zooals al diens werken, scheppiugen
vol welluidendheid en beminnelijke muzikale gedachten .
Maar haar ontbrak de diepte van gemoed, de macht van
den hartstocht, die Beethoven's werken onderscheidde .
Beethoven had altijd een zwaren innerlijken strijd to
voeren, waaruit hij ten slotte zegevierend to voorsehij -a trad ;
zijn Symphonieen waren de uitdrukking van psychische
conflicten .
Aldus oordeelde P v o r a k en dat oordeel dekt zich met
dat bijv. van F e l i x W e i n g a r t n e r over de na-Beetbovensche Symphonie8n, dat ik vroeger in dit tijdschrift
aanhaalde . Maar het stoat ons vrij, ook al zijn wij geneigd
hem in hoofdzaak gelijk to geven, aan die ,proeven" zooals
hij ze noemde toch groote waarde to hechten . P v o r a k,
zich miskend aehtend als opera-componist, zich onderschattend
als symphoniker, dat doet mij denken aan n e n r y n o u j o n ' s zoo juiste woorden : ,Le genie pour se juger luiMeme, a des raisons clue la raison ne comprend pas" . Wij
zouden de Symphonie&d van D v o r a k niet gaarne willen
missen, al reiken ze niet bij de groote modellen . Met ziju
Kamermuziek behooren ze tot D v o r a k' s beste scheppingen,
tot die muziek die ons altijd opnieuw weldadig aandoet,
11
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omdat ze frisch en echt is . En dat geldt vrijwel voor alles
wat we van D v or a k kennen . Er loopt natuurlijk minderwaardigs door zjju weelderige productie, maar altijd was hij,
zoowel in het pathetische als in het humoristisehe, ongeku-nsteld . Hij* had veel geleerd en kende zijn klassielcen,,
maar was niettemin nalef gebleven . Hij schreef geen,,Kapellmeister-M-LLsik" en zijn kunst had niets decadentachtigs .
Aan de muziek van D v o r a k kleeft geen- zweet en al heeft
het hem zeker meer inspanning dan men wel denkt gekost
ze zoo to schrijven als hij deed, men merkt het haar niet
aan . Zeer terecht heeft Hanslick van Dvorak's cornposities gezegd, dat de een weelderiger, de ander onaanzienlijker is uitgevallen, de een hooger, de ander lager van
groei is, maar gegroeid zijn ze allen .
Jaren geleden schreef E h 1 e r t a propos van D v o r a k :
,,,De manner die ons thans in de muziek interesseeren zijn
zoo verschril-kelijk ernstig . We moeten hen bestudeeren
en, als we hen bestudeerd hebben, een revolver koopen om
onze meening over hen to verdedigen . Het is heerlijk er
een to ontmoeten om wien men evenmin behoeft to vechten
ais om de lente" . Sedert E h I e r t dat schreef, is de muziek
er niet minder ernstig op geworden, zeker niet frisscher .
Zij is pretentieuser e4 innerlijk leeger misschien clan ooit
sedert de periode van haar grooten opbloei ; zij appelleert
meer dan ooit op het verstand, en minder clan ooit op het
gemoed . Bij D v o r a k kwamen verstand en berekeniug eerst
in de tweede plaats - na inspiratie en phantasie . En rijk
begaafd als weinigen bleef hij steeds natuurlijk . Van daar
dat hij ons zoo lief was geworden. Zij, die lang in een
benauwde atmosfeer vertoefden, vullen met weliust hun
Iongen met de frissche buitenlucht . Zoo zullen wij, die het
thans to midden van zooveel moderns in de muziek wel
eens to kwaad krijgen, bij D v o r a k verkwikking zoeken
en vinden. En vermoedelijk nog menig geslacht na ons .

ONZE LEESTAFEL.
Dr . I s . v a n D ij k . Vota Academica . Overwegingen en
wenschen op het gebied van het hooger onderwijs . Groningen,
P . Noordhoff, 1904.
Professor Dr. van D ij k is grappig, ernstig, blijmoedig, diepzinnig, vroom, srnaakvol, goed to huis in de edelste gewrochten
der letterkunde, maar bovenal een docent, die eene hooge opvatting
heeft van de hem toevertrouwde taak, en niet wil dat het academisch
onderwijs met zijn nasleep van examens strekke one de geesten to
verminken .
Daarorn waarschuwt hij tegen de klippen, waarop academische
vorming stranden kan . Zoo lezen wij op bl . 107 : ,,Stet eens dat een
leerling, op het gebied der nieuwe geschiedenis, een goed en
degelijk, een eenigzins tot in de kern gaand bescheid Nvist to geven
over de 5 groote R's : Renaissance, Reformatie, Rationalisme,
Romantiek, Revolutie, dan zou hij zeker nog op verre na niet alles
van de nieuwe geschiedenis weten, wat er van to -weten valt, maar
wij zouklen toch tevreden zijn, denk ik, en vermoedelijk zeggen :
laat het overige voorloopig maar namen zijn en . blijven ; deze namen
kunnen nu geen kwaad meer, en wat nog beter is : door de verworven oordeelskracht zullen de namen van zelf wel gaandeweg
minder worden in aantal. De voorbeelden zijn natuurlijk gemakkelijk to vermeerderen . Er zijn hier in den grond maar 3 stelsels .
Er is het stelsel van een dwaas idealisme : alles zij, alles worde
van meet aan werkelijk inzicht, bohalve natuurlijk hot louter mnemonische . Er is het stelsel van altijd grooter uitvoerigheid : dit is het
stelsel van PharaWs koeien, die aldoor eten, zonder eenigen groei
van binnen of van buiten . En er is het stelsel, dat ik zou willen
noemen : het stelsel goedgekozen kristallisatiepunten van levendekennis ."
Eveneens pleit hij tegen die eenzijdige bistorische vorming, bij
welke het vermogen on-i onhistorisch to gevoelen, to bewonderen
en to paten verloren gaat . In aansluiting aan N i e t z s c h e zegt
bij op bl . 138 : „Derek u een mensch die overal worden ziet, een
voortdurend af- en aan- en wegvloeiend worden . Ales komt hier in
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glijclende beweging ; alle perspectieven, alle lijnen van den horizont
worden voortdurend onrustig verschoven. .fir is een graad van slapeloosheid, van bistorischen zin, waarbij het levende : een mensch,
een volk, een cultuur, ernstig schade lijdt en het verleden de doodgraver wordt van het tegenwoordige . Onze jonge menschen worden
door alle eeuwen, alle quaesti8n heen gezweept ; zij moeten arbeiden
in de wetenschappelijke fabriek, eer zij rijp zijn . Zoo worden zij
, I heimathlos" en leeren zij twijfelen aan alle zeden en begrippen .
Nu weten zij het : in alle tijden was het anders, het komt er niet
op aan wie men zelf is . In doffe gevoelloosheid laten zij meening
na meening aan zich voorbijgaan . De advokaten der eenzijdig
historische vorming schieten hun doel voorbij . Zij bevorderen een
scepticisme, dat met de werkelijkheid nog slechter rijmt dan het oude
denkbeeld van onveranclerlijke, voor alle eeuwen geldende normen ."
Onze auteur waarschuwt tegen eenzijdige natuurkundige vorming,
waardoor de geest komt onder den ban van een denken, dat Been
plaats laat voor idee8n als recht, plicht enz . ,De natuurwetenschap
zoekt Oorzaken en zoekt Wetten ; al haar arbeidd is gericht op het
Algemeene" . .Zij bedoelt den aauschouwelijken achtergrond uit onze
begrippen terug to dringen en zoo mogelijk geheel to verwijderen,
omdat alleen op deze wijze de stoffelijke wergild in ons denken
kan ingaan" . Zij laat de bloeiende empirisehe werkelijkheid als
een wezenloozen schijn achter zich en streeft naar kennis van de
onwankelbare wetten, welke alle gebeurtenissen beheerschen . Uit de
bontgekleurde wereld der zinnen klimt ze op tot het wezen der
dingen, dat achter die verschijnselen ligt, tot een wereld van
atomen zonder kleur en zonder geluid . Onverschillig tegenover het
vergankelijke, werpt zij haar anker uit in dat wat eeuwig aan zich
zelf gelijk blijft ; niet het veranderlijke als zoodanig zoekt zij, maar
den onveranderlijken vorm der verandering .
Ret spreekt van zelf, dat door den aard van het natuurwetenschappelijk onderzoek alle teleologie wordt buitengesloten . Alen
denkt hier louter causaal, men ziet af, men moet afzien van alle
waarde, van alle waardebepaling, die hier immers onmogelijk is .
Onwillekeurig komt men er toe I e vergeten dat er meer is dan
oorzaken en wetten, dat er nog iets anders is, en dat een wereldd
en levensbeschouwing zonder teleologie even verstandig is als „de
meening, dat een fraai Grieksch beeld samenschommelt, samentrilt
uit bewoaen marmeratomen uit een hoop in beweging gebracht
marmergruis . 71
Prof. v a n D ij k waarschuwt tegen de ,afha -nkelijkheidspuzzles ."
I'D

CD

- 15 7
Het heet b . v. dat , daar er overeenkomst tusschen de metaphysica
van A r i s t o t e 1. e s en de Sankhya- wijsbegeerte van Kapila bestaat,
de Griek bij den Indi~r geborgd moat hebben . ,Naar het schijnt,
verkeeren sommige critici werkelijk in de ernstige meening, dat een
auteur alles van een ander moat hebben . Die ander moet hat
natuurlijk ook weer van een ander hebben ; zoo komen wij, als ik wel
zie, nog tot A d a m .' „Bier blijft geen spoor over van het : individuum est ineff-abile. Ineffabel is pier alleen het ineffabel- leege!"
Dat komt er van als men met al onze auteurs wil gaan wonen in de
,,Bank van leening ."
Ook waarschuwt hij er tegen hat naturalisme als een axioma to
beschouwen . Men sweet dat dit stelsel enkel de natuur, enkel hat
geheel der tijdelijke en veranderlijke dingen als bestaande aanmerkt,
en bij gevolg hat afdalen van een hoogere, eeuwige, meer uitnemende
wereld in onze arme, slechte, vergankelijke wereld a priori als een
krankzinnige onderstelling afwijst . ,Zeker," zegt Dr . v a n D ij k, ,wij
willen ons alien houden aan de afspraak, dat op hat terrein der wetenschap geen andere dan natuurlijke oorzaken zullen golden, maar ik
heb dit altijd opgevat als een accoord van arbeid, niet als een
stille finale beslissing van wereldbeschouwing ." ,Er is inderdaad
twee6rlei toepassing van hat beginsel der causaliteit : voor den een
zegt dat beginsel : er bestaat, ook op religious terrein, niets anders,
dan immanence ontwikkeling, er zijn niets anders dan immanence
historische verschijnselen ; voor den ander is dat beginsel een heuristisch middel van onderzoek, dat men even ernstig, maar niet even
volstrekt wil toepassen als in hat naastgelegen kamp." Wie daze
onderscheiding niet zou willen toelaten, hakt zonder meer de groote
vraag van hat geloof door en snijdt de mogelijkheid, dat de godsdienstige aandoeningen een voorwerp in de werkelijkheid zouden
hebben, bij den wortel af. Staat hat a priori vast, dat dat juist gezien
is? Moat de eisch van hat vroom gemoed, dat de dingen van onvergankelijke waarde eeuwige machten zijn, door welke alle disharmonies
ten slotte wordt opgelost, noodzakelijk een ijdele droom heeten?
Het book van Dr . van D ij k is geen gelegenheidsbrochure,
gelijk men bespeurt . Slechts terloops spreekt hij over de quaesties van
den dag .,,Voorloopig" zegt -hij,,en tot ik argumenten poor, die mij binden t
ben ik niet bijzonder warm voor herstel van de oude theologische
faculteit ." Hij erkent evenwel dat or in 1876 partij-oogmerken gewerkt, hebben, dat men toen is uitgegaan van een onmogelijk begrip van
neutraliteit en ,wetenschappelijke canonisatie heeft gezocht voor
eigen agnostische overtuigingen" . Om die reden ward er gehecht •
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aan een verandering van naam : wijsbegeerte van den godsdienst
in plaats van dogmatiek.
Wij hopen dat het boek van Dr . v a n D ij k langen tijd een
goudmijn zal blijven voor Professoren en Studenten. Coleridge,
onderscheidt ergens : literature of power en literature of knowledge .
Het boek van den Groningschen hoogleeraar behoort zeer stellig
tot de eerstgenoenade rubriek . Men leert er niet veel uit, maar bet
weft op tot leven en kan de nationale kracht verhoogen . Ik heb
er slechts 66ne aanmerking op hooren maken en die houdt steek : het
is to lang . Als de auteur zich den tijdd had gegund zijn denkbeelden binnen enger bestek saam to dringen, zou hij veel meer lezers
V . D . W.
vinden, die hem tot bet einde toe getrouw blijven .
V i c t o r d e M e ij e r e . De Avondgaarde . Te Utrecht
bij H . van R o m burg, to Antwerpen bij P . J . van
Melle.
Als in een zeer stillen hof, waiad6lt doze dichter door den
avond, sons in zijne melancholia eenzaam, soms aan de zijde van
zijne geliefde. Hij verhaalt ons in eenvoudige maar wel wat eentonige, verzen - wier sonnetvorm de verklariDg geven kan voor
menigen niet onmisbaren regel - van de mystieke schemering om
hem, en van de schemerende mystiek in hem ; bet eerste doet hij
ontegenzeggelijk veel beter dan bet tweede . Geen wonder! Want de
schoonheid van den avond ziet hij als eene werkelijkheid voor zich,
maar de stemming die zij* in hem Nvekt, of liever die hij haar to
gemoet brengt, is mat en ledig . Tot op zekere hoogte gevoelt de .
lichter dat zelf : hij noemt ergens zijne ziel ,Wk op verte en eindloosheid ." Hij klaagt elders (p . 26) :

'k Zoek woorden om toch weer to geven
mijn stemming, dezen avond broos en week,
'k zoek beelden ademend het teere seven
van wat om lnij is vormeloos en bleek .
Is niet een der aanleidingen tot het onbevredigende van dezen
",zachten weemoed," daze matte ,zielegoedheid" dat in de M e y e r e's
po6zie de achtergrond van den kloeken ernstigen arbeidsdag
ontbreekt?

De nacht neemt op in haar verwarmende armen
m'iju geest, die, afgesold en moegedacht,
in dezen vree, de duizenden alarmen
van 't leven uit zich zelf be bannen tracht .
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Ik voel nut mij, wijI de oxide torens luien
en atom rijzen in het avond-oud (rood?)
gevoelens en gedachten zich verluien
alsof de nacht ze reeds in zich besloot .
En 't ruischen van de stilte in Tnijue ziele
is als een tang van dood en eindloosheid,
die, hoe ik smart en vreugde er staag verniele,
er immer eindeloozer weemoed schreit .
Slechts indien oak voor ons lets van die ,gevoelens en gedachten
zich wilde verluicu," en wij mochten zien, wat het was dat den
dichter ,afsolde" gedurende den dag, zouden wij in zijn klacht
kunnen instemmen of altha-ns deelen . Thans missen wij, met uitzondering van de gedichten waarin hij, openhartig, dock Riet steeds
dichterlijk, de vreugden zijner liefde gedenkt, de fijnheid van toets
die ook ons het verleden zou kunnen doen zien, zooals hij zelf het ziet ;
1-11,

een oude prent, waar 't stifle zachte
geadem van den tijd vervagend overging .

ILK
IK .

Christus mysticus . Amsterdam . S . L . van L o o y 1904 .
Dit boelije, uit het katholieke kwartier komende, brengt een
warme verklaring van(?,) beschouwing over(?) de hoofdstukken 13-19
van het Johannesevaugelie, in 't bijzonder de afscheidsredenen en
het hoogepriesterlijk gebed . De woorden van den jobanneYschen
-Christus zijn opgevat in den zin then de titel aangeeft : in veelszins
bezielde taal wordt hier van de TTnio mystica gesproken . Toch zou
men zich bedriegen, indien men op den indruk afging dat dit geschrift uitsluitend uit de diepte van het innerlijk leven komt ; het
schijnt mij toe dat heel wat van de litteratuur, en van de mode
van den dag er invloed op hebben gehad . Ik denk er niet in de
eerste plaats aan dat de schrijver nu en dan zich met nieuwere
geschriften bekend toont : mijn ambtgenoot Kr is tense n (p . 103),
dr H . W. Ph . E . van den Bergh van Eysinga (p . 168) e .a .
aanhaalt . Maar de vraag naar de invloeden, waaruit die johanne1sche
mystiek to verklaren is, heeft hem bezig gehouden, en schoon hij
van den isra.Lilietischen bodemm van het Nieuwe Testament wel weet
(p . 121), zoo meet hij toch de afhankelijkheid breed uit waarin
Johannes van Plato, met name van Symposion, Phaedrus,
Phaedo, Apolo gie en C r i t o zou gestaan hebben . Trouwens
pleit hij daarvoor rueer in litterarischen vorm dan in strengen betoogtrant . Mij heeft hij allerminst overtuigd ; tegenover zijn eenvoudige
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bevestiging zou ik met een eenvoudige ontkenning kunnen antwoorden . Noch litterarische afhankelijkheid, noch verwantschap van
denkbeelden en gevoelens, alleen een zekere, en dan nog tamelijk
uiterlijke, overeenkomst van toestand, zijn tusschen den platonischen
S o k r a t e s en den johannei.schen Christus op to merken . De id e6
fixe van den schrijver heeft hem weerhouden de diepte, den rijkdom en den samenhang der woorden van Jezus to erkennen . Een
bundel preeken over deze hoofdstukken, als A 1 e x a n d e r M a c 1 a r e n
I. S.
the holy of holies, brengt heel wat vender.
J . K . Rensburg . Amsterdam. Koningschap . - Rotterdam . Johan Pieterse . 1903 .
,,Weg met het politike en economise erfrecht, en met het
,,patronale absolutisme, met de blinde produksi-wijze en het klein.bedrijf, weg met de douane, weg met het leger en weg met de
,,diplomaatsi . Weg met de groot-grondbezitters en de feodale
,,adel . Weg met het geraffineerd wrede straf-stelsel en de juridise
,,zwartrokken-kazuistiek . Weg met de teologi. en de wolkige meta,,fizika der Duitse wijsgeeren, met het raatsionalisme der liberalen
,,en het half pozitivisme, het grof-rode, half-burgerlike Marxisme en
,,het zwart-fanatike Anarchisme er bij . Het hele zoodje naar de hel .1
,,Weg ook met de parasitise bloemen van kunst, gekweekt als
,,zikelike producten fin-de-si6c'le op het rottendd overschot der halfjeudale katolike en anti-katolike jezuItenboel, op de mesthopen
,,der bourgeois-maatschappij, die om Mar doel : Geld, geld, en niets
,,anders clan geld alle middelen heiligt .
,,Weg met de bedelarij van de Midden-ewen, van de christelike,
,,boeddhistise en mohammedaanse, kloosterlingen, met Armoe, Dee,,moed en Kuisheid, de Dri-Eenheid der Ellende, der ekonomise
,,onmacht . Weg met het sexuele half-ascetisme van Protestanten
,,en Liberalen, met het Kunst-ascetisme van beide en weg met het
,,godsdienst-ascetisme der at8isten en marxisten .
,,Neer de Roode en Zwarte vlag! Met de absolute, en met de
bourgeois-monarchi,
er onder de Republiek! Weg met het Christen))
dom, de Islam, het Boeddhisme, de Voorvaderen-verering, het
,jodendom en di raatsionalistise Culte de la Raison er bij, welke
77 niet is de leiding maar het cesarisme van de Rede . Weg met,
,,de Graatsi Gods !"
Aldus, bij gelegenheid van de kroningsfeesten (te Amsterdam),
onzer Koningin, de ontboezeming van zekeren heer Dujardin,
joodsch journalist en wereld-hervormer in hope, drager van de.

denkbeelden des auteurs . En deze expectoratie staat niet alleen :
mans welbespraaktheid kent geen grenzen, wanneer hij zich in
gedachten richt tot die ,misbalKsels van half- komedianten, die bij
,,goed instinkt zich laten leidenn door de oranjekleur, maaroak met
,,het brutale cynisme der smausen van allerlei kerkelike en pan,,naatsionale Mammons-verering bet goddelijk mysteri van bet
,,koningsehap en de pracht enn praal, die daarvan uitstraalt durft
,,exploiteren -ten bate van je portemonnaie enn tot bet in stand
,,houden van patronale klasse-waan" . . . .
Wat deze hyper- en ultra-moderne rederijker dan w6l wil?
Merk op dat hij niet roept : ,weg met de Koningin !" Integendeel .
Hij spreekt van ,wij sociaal-demokraten", maar tegelijk ziet hij in
de to Amsterdam gekroonde Majesteit ,van nu of aan reeds de in,,karnaatsi van bet wagnerjaanse socialisme, die als levered simbool
,,van den naatsionalen godsdienst en tevens van de wet, van het
,,Protestantism e enn bet Liberalisme van de joodse en Franse Idee
,,van Wereld-Eenheid, bet aldus ook zal worden van bet Keur,,koninkrijk, van bet witte Messianisme ."
We zijn er. Ret witte Messianisme. Daar stevenen we met
onweerstaanbare kracht been, zoo gij den heer R e n s b u r g wilt
gelooven .
Nu, wij latenn den schrijver deze wonderlijke toekomst-fantasie6n .
Wij zullen hem ook niet volgen in zijn bespiegelingen (,,Inleiding")
over de ,vergelijkende kultuur-statistiek of chronologi", welke
verband zoekt ,tussen bepaalde jaartellen-seri6n en tabellen
ontleend aan astronomise waarnemingen, dus tussen de wereldgebeurtenissen en de bewegingen van de zon, de planeten en bun
manenn en sommige of alle kometen en bun invloed op elkander ."
Wij gelooven Diet dat de ,zonnevlekken ten deele de economise
verhoudingenn enn deze weer in hoge mate ons gehele doen enn
denken" bepalen . Daarentegenn gelooven wij gaarne den schrijver
op zijn woord, als hij ons verzekert dat hij ,aan het toekomstige
koningschap, 6nn aan wat (hij) goed acht in de republikeinse regeeringsvorm een wijding wens (t) to geven, di geen van beide voorheen
oojt hebben gehad, aan de gekroonde Republiek, aan bet Keurkoningschap de ma jesteit wil verlenen van een Recht hoger dan
de Mensheid oqjt heeft gekend ." Deze en dergelijke verzekeringeu
met de reeds banaal geworden schimp- en scheldwoorden voor
bourgeoisie, patronaat enz . enz . en eigenlijk bet geheele dikke
boek - eerste deel van een cyclus nog maar! - kunnen wij, als
,,burgerlijk maandschrift", voor kennisgeving aannemen .
2s
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)1aar twee dingen moeten ons van het hart . Deze heer
Re us burg (of Dujardin - zijn held -) is geweldig hooghartig : hij zal aan het koningschap de majesteit geven van een
recht hooger dan de menschheid ooit heeft gekend ; hij is de
wapenheraut van de gekroonde republiek ; de wegbereider, hij van het
witte messianisme ; zijn arendsblik omvat het heelal en brengt heel
ons doen en denken in verband met zonnevlekken ; aan zijn voeten
hebben wij nederig to luisteren om - tusschen zijn razen en
tieren door - to hooren wat hij, de machtige ziener, als de wereldgeschiedenis der toekomst voorspelt ; hij staat boven ons alley., die
maar vunze bourgeois en treurige misbaksels zijn ; hij weet bet en
ook zijiz opvatting van hemel en aarde, van evolutie en revolutie,
van sociologic en socialisme, van koningschap en republiek, is zoo
oneindig hooger, zuiverder, verhevener dan wat ons droevig deel werd .
Maar . . . .
Maar deze auteur kent Nederland zelfs niet, kent zelfs niet
de soort van menschen, waarover hij schrijft, maakt ploertige
caricaturen zoo vaak zijn verbeelding aan het woord is, en hij
heeren en dames uit de hofhouding zal doen spreken en handelen .
In zijn boek treden onze Koningin W i I h el mm i n a, de Regentes
en ten slotte ook de Prins ten toonele . Daarover straks . Nu eerst
over die barones Houwaert van Diepenbeke .dame van
dienst" bij de Koningin op haar refs naar Milaan, en over G e r a r d
v a n H i l d e n b e r g, ordonnance-officier, op dezelfde reis . Deze
hofdame permitteert zich - nadat de Regentes tot de Koningin
gezegd heeft : ,Kind, als nu de verwachte grins maar komt, een
Italjaan, dat is romanties" - tot Hare Maj esteit to zeggen : „Dan
zweert hij Uwe Majesteit ewige trouw bij een romeinse ruYne in
de maneschijn . En een van de heeren uit zijn gevolg dito aan
mij ." Waarop de Regentes weer : ,Foej, mevrouw, wat is U toch
egoisties", hetgeen de aangesprokene beantwoordt met een ,Waarom ?
't Gaat dan toch in 66n moeite door" . . . Enz . enz .
Wanneer later de hofdame zich met den ordonnance verlooft,
gaat dit bij deze lieden aldus in 't werk :
„In een der kleine kompartimenten van de wagons voor de
hofhouding naast den doorloop naar het salonrijtuig der Koninginnen vond H i I d e n b e r g, toen hij zich wat had opgel,-napt, Louis e
H o u w a e r t alleen. Ze waren al lang op goeden voet en noemden
elkaar bij de voornamen .
,, ,,L o u i s e , bier heb je een hand van me . Je hebt je kranig
gehouden ."
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,,Ze stale hem di grull toe . Toen opeens in een drang, waar
hij niet eens bij nadenken kon in het absolute gevoel van zekerheid vooraf, dat het goed zou gaan, nam hij di tussenzijuvuisten :
,,,,En mag ik dat handje voortaan houden ?" Hij bracht zijn
haviksneus en opgestreken rosbruine snor dicht bij haar fierhoofd,
dat ze in de hoge kraag terughield, lachend .
,,,,Poej, wat ben jij inhalig Als ze jou een pink geven .
,,,,Dan neem ik heel kapitalisties, heel bourgeois - zei hij
ironies in adeltrots -- de hole vrouw" .
,,,,Zeg, zeg", waarschuwde ze, doende of ze hem wou ontwijken, maar hij liet haar niet los .
17 ,,W i e 8, ik hou van je . . . dat wist je Loch wel"
,,,,Nee", zei ze quasi-onnoozel .
je, er is in jou lets, wat ik als in me zelf, en misschien
meer, verdedigen wil tegen de bourgeoisi en het plebs . . . cl(-!Ar-"
barste hij uit . . - ,IJk weet wel, wat je bedoelt" .
Enz . enz. Wanneer zij dan eindelijk, toestemmend ,nou" gezegd
heeft, waarop hij haar om het middel vat en zoent, en zij hem
ook een kus gegeven heeft, vervolgt de barones :
Di godsclienst-boell zal ons niet hinderen . Ik ben net zo
rooms als jij protestant bent en dan trouwen wij als nette burgermensen op het stadhuis . Nee, zeg, laat nu" . Hij wouu haar weer
omhelzen . ,G6rard, pas op" . Ze verzon maar wat. . . 1, claar
komt de Koningin aan!""
0, Hare Majesteit vind dat heel aardig . Ze heeft er bepaald
schik in." "
Enz . enz . Dan, als beide aan de tafel van Hare Majesteiten
genoodigd worden, zegt de verliefde ordonnance :
,,Wies, kind, . . . daar kunnen we ze me opmonteren . We
zullen hun ons engagament meteen officious meedelen .""
Dan, na een beschouwing tusschen de gelieven over de ,,demokraatsi", geschiedt de officieuse meedeeling in dezer voege :
Naar aanleiding van hot feit dat de ordonnance de Koninginnen bij hot oproer to Milaan naar hot station begeleid heeft, zegt
de hofdame :
,,,,Als beloning voor zijn manmoedig gedrag heb ik me met
onze cavalier nog wel niet officieel maar Loch officious verloofd ."
,7 , Ja7 Majesteit. De oude lui stemmen zeker toe. Het was
al Lang sons-entendu ."
,Ah . . . . Da's goad !" zei de Regentes .
11,X
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,,,,Bravo, bravo, mevrouwtie!" De Koningin klapte opgetogen
in de handen . En met een gebiedenden druk van den wijsvinger
ol) de tafel, vervolgde haar Moeder :
,,,,GoedgelKeurd bij Koninklijk Besluit !"
,,,,Wie8, dan moet papa als generaal . gehoorzamen en heeft
mama niks to vertellen ."
,,,,Wel, dat spreekt," besloot de Dochter.
,,,,Ja, zeker, schertste de moeder .
,,,,En ik draag haar alvast voor, wanneer er een damesleger
wordt opgericht. . . ." begon de ordonnans.
W,Een heilsleger, meneer ?" vroeg Koningin Wilhelmina .
,,juist, majesteit, tot veldmaarschalk ."
,,,,Ik vind 't goed en U, Moeder ."
„ .,Noun verrons, nous verrons ." ,
,I ,,Hofmeester," riep de Dochter .
,,,,Ja, majesteit. . . ."
M,Heb je sjampanje in de provizi-kamer ?"
Staken wij het reeds veel to langee citaat . Wat we er mee
wilden doen zien, is : dat doze schr. wellicht meer afweet van den
invloedd der zonnevlekken op zijn heele doen en denken, dan van
den Loon, die in de kringen van hofdames en ordonnancen pleegt
to heerschen . Wij zeggen : van hofdames en ordonnancen en zwijgen
van de Koninginn en van de Regentes . De schr . beweert dat hij
Hare Majesteiten niet heeft ,besreven in hun hoedanigheid van
mensen." Hij meent dat, daar zijn boek niet anti-monarchaal is,
er geen sprake van zijn kan dat dit boek do Koningin zeer
onaangenaam treft ; eer zal (denkt hij) het tegendeel het geval zijn!
Hij gelooft dat zijn werk ,aan ons Volk - en wellicht hieraan
niet alleen - welkomr zal zijn ." Hij vertelt dat zijn boek, ,een
sprookje," volgens het advies van een volkomen bevoegd jurist,
voldoet aan de bij de wet gestelde eischen . Voor zoover Hare
Majesteit er in optreedt is het heele boek - zegt hij - eigenlijk
niets dan een in proza uitgewerkt Wilholmus . . . .
Ook all deze verzekeringen kunnen wij laten voor wat ze zijn .
M,aar wanneer men de volslagen onkunde des schrijvers op het
stuk van spreektrant, denkbeelden, gevoelens enz . van hofdames
on ordonnancen heeft gezien ; wanneer men dus west dat deze ploertige caricaturen vruchten zijn van een fantaisie, die maar meende
to kunnen aanvullen wat aan eigen visie ontbrak ; wanneer men het
onwezenlijke geproefd beeft van heel deze schildBring ; - clan
vraagt men zich of waar de auteur de stoutmoedigheid vandaan
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haalt om met zoo geringe kennis van zaken nopens Nederlandsche
kringen den wereldhervormer to spelen . Wie zelfs Nederland niet
kent, wie zeker soort van Nederlanders zoo jammerlijk misteekent,
hoe durft hij to voorspellen wat er van Nederland worden zal?
En nu zullen wij niet zeggen dat ooze Koningin en de KoninginMoeder gansch anders zijn, denken, spreken, handelen dan de auteur
dat voorstelt. Wij zeggen dat niet, - omdat wij niet zijn slecht
voorbeeld willen navolgen ; - omdat wij beide Vrouwen e n. d e vraag
hoe Zij w6l en hoe Zij niet zijn, buiten het debat willen houden .
Maar dit moet ons Loch van het hart : waren Zij inderdaad gelijk
de auteur Haar teekent, wij zouden aan ,Majesteiten" van dit slag
zelfs in een ,sprookje" Been verheven zending durven toevertrouwen!
H. S .
Ed . Thorn Prikker. Groote Meesters . Zalt-Bommel,
H . van de Garde & Co.
De bandversiering - van J a c . F a vie r - laat ons zien
den titel van dit boek : Groote Meesters gezet midden in een groot
vraagteeken en omgeven door al maar meer vraagteekens . Daarmede is de inhoud ineens gegeven nl . een bespottiDg van hen die
zich aanmelden of vereerd worden als groote meesters . Nu dat

kan wel aardig worden, want heel wat reputaties worden met kunst
en vliegwerk in elkaar gezet en in stand gehouden ; 't is maar de
vraag of de parodie, persiflage, of wat dan ook gelukken zal .
En dat is niet het geval . Wel gelukte, schijnt mij, de hoofdfiguur Fred . v. Hull, wien in zijn qualiteit van kunstkriticus,
de rubriek : Kunst van de ,Avondbode" ter beschikking staat, met
een onzichtbaar klein salarisje . Maar die niet sterk is moet slim
zijn . In zijn Avondbode doet hij voortdurend ontdekkingen, die
hem op de been houden . Hij ontdekt de groote levende meesters,
als Zwerik, die uit dankbaarheid verlotingen voor hem organiseert en zijn schulden betaalt, maar ook den tijdgenoot van F r a
Angelico, den tot nu toe onbekenden Fra Velutini van
Fiesole . Aan hem wijdt hij zijn leven en zijntalrijkeconferences
in 't schildersgenootschap Ars. Aan hem zal hij dan ook zijn
rustigen levensavond danken . Want zijn 701;te en Velutini's
5008te verjaardag vallen samen! Mis : gala-conference in Ars, waar
hij in Velutini zal gehuldigd worden, en hij Nederland zal oproepen tot stichting van een Velutini-museum, waarvan hij directeur zal zijn . Alles gaat prachtig ; Z w e r i k zal den minister
bewerken voor een staatstoelage. . . . Maar o wee, daar blijkt een
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nieuwe minister gekomen to zijn, die een expert zendt om v a n
Hull's ,echte Velutini's" to keuren . De expert behoort niet tot
de van Hull-club, verklaart alles voor boerenbedrog . . . . en den
volgenden dag wordt van Hull dood in zijn stoel gevonden .
De figuur van van I-Iull is goed geteekend, maar de andere
zijn mislukt . Z w e r i k is to groot een nul, dan dat men in zijn
beroemdheid en almacht gelooft . Van Hull's dochter, die gaat
inzien dat de kunst een parasiet is der maatschappij, en dan
socialiste wordt7 schrijft daarom.(?) in de ,Vaan" nog vervelender
bombast dan haar vader over Velutini in zijn Avondbode .
En de taal? Koffiehuis-sarcasme van : ,nou, je moet ze kennen
zooals ik ze ken!", en socialistische preektoon .
Dus geen parodie, geen boertige omzetting en overdrijving van
een miskende waarheid ; geen persiflage, geen vlijmscherpe spot
die de leugen doodt ; geen boetprediking van heilige verontwaardiging - hoogstens van alles een beetje.
Als parodie to grof, to dik opgelegd ; als persiflage niet geestig,
als boetprediking niet ernstig genoeg, staat Groote Meesters terecht
in zijn groot vraagteeken . Waaromm geschreven? Ja, waaroni???
G . F . H.
I n g e b o r g Maria Sick . Heilig Huwelijk. Naar de
vierde Deensche uitgave door D . Logeman-van d e r
W i l l i gen . Utrecht. H. Honig, 1904 .
Een nieuw boek van de schrijfster van Loutering dat belooft wat - en dat geeft wat ook. Geeft zelfs veel, heel veel :
heerlijkheclen als een individueelen stijl, een gloedvolle natuurbe=
schrijving, een stijlvolle karakterteekening, en een paar vrouwen
die een flare van briefsehrijven hebben, waarover ieder man zich
bijgeloovig zal verbazen, volkomen overtuigd van de onmogelijkheid
hen hierin ooit to evenaren .
Omm die vrouwen is 't hier trouwens to doers - en omm hun
huwelijk . Want dit is het axioma van dit boek : een ongetrouwde
vrouw kan wel tevreden, niet gelukkig zijn . 't Is dan maar de
vraag of het huwelijk hun 't geluk zal brengen .
Van de eerste, M aj a, geldt dit volkomen . Door het huwelijk
met Karen dominee komt zij tot het levee - en sinds dien is en
blijft zij de beminnelijkste propagandists voor het alleenzaligmakend
huwelijk . Daardoor is het eerste boek van Heilig Huwelijk 66n
vlotte, zonnige schilderij van jong menschengeluk .
In het tweede boek wordt het huwelijk van haar jongere zuster
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G u d r u n bekeken, veroordeeld en toch niet veroordeeld . G u d r u n,
die we reeds uit het eerste boek kennen als de levendigste en origineelste der zusters, leeft heel moeilijk voor zichzelve . ,Want heel
binnen in mijn hart, daar zit een groote, zwarte leegte ." En haar
brave baron, die slechts behoefde to verschijnen om haar to winnen,
lean die leegte niet vullen . Haar huwelijk met hem geeft haar
comfort en wat zinnelijkheid - maar niet het levensgeluk . En nu
gaat ze zoeken ; en vooral woi, dt er zwaar geredeneerd over 't ware
huwelijk - en dan is Heilig Hitwelijk- een pijnlijk, onwaarschijnlijk
boek geworden. Want al dat geredeneer of de kerk het huwelijk
heilig maakt, al dan niet - redeneeringen die trouwens scheef
gaan, daar hier en op roomschen trant van een sacrament des huwelijks
wordt gesproken, dat zelfs in den orthodox-lutherschen kring waarin
we verkeeren, onbekend is, en een geniaal, maar allerwillekeurigst
geallegoriseer met bijbelteksten elke coiatr6le onmogelijk maakt
tracht wel, maar vermag niet ons to doen voorbijzien dat G u d r u n
op verboden paden wandelt, en het allervreemdst is dat n6ch zij,
n6ch een der anderen hiervan iets merkt .
Want hare verhouding met den schilder L i n d b l a d - die
haar de ware lief- de openbaart en schenkt, maar die, als zij hem
wil volgen haar dit verbiedt, omdat zij plichten heeft jegens den
baron, en ondertusschen, als hij afscheid van haar neemt, haar toch
niet loslaat - is volkomen abnormaal en sentimenteel .
En dat de vrome en fijn ontwikkelde G u d run het geheel
behoorlijk schijnt to vinden dat zij het bestaan en gezelschap van
haren man volkomen negeert voor then uit de lucht gevallen schilder ;
en dat n6ch haar baron, n6ch haar zuster iets van haar gewaagde
zwerftochten, om den ,echte" to vinden, bemerkt, is mij van een
perverse naieveteit en van een oneerlijke onwaarschijnlijkheid .
En toch heeft diezelfde Gudrun tot het laatste oogenblik onze
voile belangstelli-ng en gevoelen wij sympathie voor dat lieve kind,
dat door zulk diep lijden tot het levee en de liefde moest komen ja is ze ons, als een lieve zieke, soms nog wel zoo sympathiek als
M aj a, die de geneziug niet van noode had .
Ik hoop hiermede duidelijk gemaakt to hebben hoe gevaarlijk
en hoe heerlijk dit Heilig Huwelijk is. Schadelijk voor hen die
de ,onderscheiding des geestes" missende, er maar op los bewonderen,
als 't maar frisch en gewaagd en daarbij nieuw-geestelijk is ; verkwikkelijk voor hen die, kunnende genieten van individueelen stijl
en karakterbeelding, daarbij bezonnenheid genoeg behouden om de
verwarrende casuspositie en redeneeringen to verwerpen, maar de
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vale fijne karaktertrekjes van hoofd- en vooral bijpersonen en de,
soms geestvolle natuurbeschrijvingen to bewaren als schoonheden,
in welker beschouwing men zich nog vaak hoopt to verlustigen .
G. F. H.
Voorts zijn door de, redactie, ter aankondiging ontvangen de,
navolgende boekwerken :

0 . E. v a n K o e t s v e l I Het ontstaan der beginselen en de geschiedenis van onze politieke partijen . J a c. 0 . van der Stal, Utrecht .
1903 .
Dr . H . Pin k h o f. Neo-Malthusianisme en Volkskracht (,,Studies" in
Volkskracht, No . 6, 1904). Haarlem, D e E r v e n F . B o h n . 1904 .
A n n a D o r s a y . Uit een groote garnizoensplaats . Amsterdam,
Jacq . van Cleef. 1904 .
Johanna . De Gebarsten Klok . Een woord tot Kranken . Rotterdam, D. van Sijn en Zoon.
Onze Tijd . Half maandelijksch Tijdschrift ondor redactie van A . J.
Hoogenbirk . 2e Jaarg . No . 1 . Uitgever G . F . Callenbach . Nijkerk .
F. Hess clink . Wete-nschap en Onsterfelijkheid. Uitgever G . A .
W. van Straaten, Middelburg 1904.
J . Kleefstra . Brieven over Opvoeding . VI . J . Red ding i us . Hilversum . 1904 .
Dr. J. H. Gunning JHz . Het lam Gods op Golgotha . De zeven
kruiswoorden des Heil ands voor de gemeent e des Heeren verklaard . Utrecht,
G . J . A . R u ij s, 1904.
H . N . de Fremery . Handleiding tot de kennis van hot Spiritisme .
Met Illustration . Bussum, 0 . A . J. van Dish o 00k, 1904 .
F . Hess olin k. Weteuschapenonsterfelijkheid . Middelburg . G.A .W.
va n Straaten, 1904.

STILLE BLOEI
DOOR

FENNA DE MEYIER .

T i z i a was vroeger dan gewoonlijk opgestaan . Zij stored
voor haar open venster en keek in den tuin, even verlicht
door de getemperde stralen van de morgenzon . In dat
zachte, gedempte licht leek het jonge groen van boomer
en struiken bijna onwezenlijk van glans .
Een nauw merkbare geur steeg op uit de seringenboschjes, half uitgebloeid en uit de bloeiende meicloornstruiken . Zacht streek een koeltje langs de sidderende
rozetwijgen die zich ophieven naar heur raam en waar
tusschen, zachtgeel, zachtrood, de slanke knoppenwaascleu .
Een enkele vogel floot in de verte . En het blauw van
den hemel boven haar was zoo mild, zoo wijd - een
eeuwige schoonheid .
vat was het stil - zoo vredigstil . Heel in de verte,
op den straatweg achter hun villa, hoorde zij het dof gerol
van wielen.
Een stemming kwam over T i z i a als zij ze zelden
voelde. Zoo jong, zoo frisch kwam zij zich voor, zoo vol
goddelijken levenslust! Het was haar of de wereld, de
mooie, glanzencle wereld voor haar open lag om haar het
mysterie van schoonheid en genot to openbaren . Een jong,
moedig gevoel van voor haar geluk to kunnen vechten,
0 . E . IV 8
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doortrilde haar in extase . Het was een stemming . Helaas
dat stemmingen niet duren!
Toen zij beneden kwam om to ontbijten, was het al
weer voorbij . In het kille eetzaaltje dat nooit warm to
krijgen was, waar de massieve, antieke meubelen, het koude,
statige blauw, het zware zilver op buffet en aanrechttafels
haar altijd een impressie gaven van kilheid, begon zij zich
weer to voelen als alle dagen : gedrukt, vereenzaamd en
gedwongen. In deze kamers was haar arme jeugd verbloeid . . .
Vroeg had zij hare moeder verloren en haar vaders ongetrouwde zuster die de plaats van die moeder innam, had
het kind nooit lets anders ingeboezemd clan angst en of keer,
een stillen, voortdurenden of keer die soms gestegen was
tot haat . Als kind had T i z i a zich met heftigheid verzet
tegen den kouden, heerschzuchtigen dwang dien taute
G e e r t r u i d a op haar had will-en uitoefenen en had dit
aanleiding gegeven tot menige scene die haar zenuwen
geschokt en haar kinderziel verbitterd had . Maar langzamerhaii d was zij verstandiger geworden en had geleerd
naast die vrouw voort to leven zonder met haar in botsing
to komen. Want, o, die tooneelen! - Groote God, hoe
miserabel, hoe klein leek zij zichzelve na zulk een strijd!
Bah, vrouwengekijf - zij haatte al wat er naar zweemde .
Zij vermeed het en ging kalm haar weg . Langzamerhand
had zij zich losgemaakt van alle autoriteit die tante op
haar had doen gelden toen het kind nog zwak was geweest - een kind dat men straft, van wiens afhankelijkheid men misbruik maakt door het to dwingen en het zijn
vrijheid to ontnemen . Maar Tizia was nu geen kind meer .
Tante G e e r t r u i (I a was al aan het ontbijt. Haar koele
oogen zagen bespiedend op in die van T i z i a .
..,Wat ben je vroeg ."
,,Ja, 't was zulk heerlijk weer."
,je hadt zeker hoofdpijn ."
,,Neen tante, gelukkig niet ."
,,0, ik zie 't wel aan je oogen - en 't is geen wonder!
Hoe dikwijls heb ik je niet gewaarschuwd om niet zonder
mantel uit to gaan ."

,,Maar tante . . .
Jk beweer Loch, dat het komt van kou-vatten, ging
de oude dame beslist voort en legde haar haakwerk neer
om thee to schenken.
,,Heusch, je moet je in acht nemen, Tizia ."
ja, tante," T i z i a greep naar de courant en begon to
lezen .
"Ilk ben gisteren op je kamer geweest, kind . net ziet
er daar vrij slordig uit ."
11 ,Ta, tante, dat kan wel zijn . Is Papa nog niet beneden
geweest?"
„II-, sprak over je kamer, T i z i a."
"Tante, u weet, mijn kamer, dat is mijn zaak ."
,,Ik schaam me over je, kind. Zulk een Loon tegen
mij aan to slaan! 0, kinderen zijn zoo ondankbaar
ondank is 's wergilds loon ."
Op dit oogenblik werd de deur geopend en kw
Tizia's vader binnen .
Een korte morgengroet . T i z i a stond op en gaf hem
een kus .
Dao, vadert e. Hebt u 't weer druk vandaag?"
,,0 ja, ik ga straks naar de beurs . Geertruida, ik
dejeuneer in de stad. - Is er nieuws?"
Hij had de courant al in de hand ; de beursberichten
troffen hem het eerst.
,,A propos, Albert is in de stad . Ik spreek hem
straks . Misschien breng ik hem wel mee ten eten ."
"Wie is Albert?" vroeg Tizia .
„De pleegbroer van je moeder," antwoordde hij kort .
Hij nam de brieven die naast zijn bord lagen en begon
ze to lezen .
"Hij komt uit Indig - hij is zee-officier, maar gaat
waarschijnlijk uit den dienst," voegde hij er nog verklarend
aan toe.
Na het ontbijt vertrok hij haastig . Zoo ging het elken
morgen . T i z i a had haar vader nooit anders gekend dan
geprdoccupeerd door zaken, altijd gehaast, altijd verstrooid .
Hij was geen slecht vader, hij hield van zijn jreuletje",
maar hij had zoo weinig tijd om zich met haar to bemoeien .
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Hij meende in vollen ernst dat zij in G e e r t r u i d a's zorgen zoo goed behoed achterbleef .
Hij was een knap man ; intelligente oogen glinsterden
achter brilleglazen, oogen die veel opmerkten in weinige
momenten en die met kennis van zaken oordeelden, maar
alleen in de buitenwereld . Want in huis zagen zij niets . . .
Bij het opstaan reikte hij zijn zuster de hand tot afscheid. T i z i a begeleidde hem tot de voordeur waar het
cou-p4etie hem wachtte .
,,Toe, vader, geef me nog een zoen," smeekten haar
lachende lippen, ,of hebt u geen tijd ?"
..,Ik heb 't druk, freuletje," antwoordde hij verstrooid,
maar kuste haar een paar malen op het voorhoofd . ,,Adieu
schat ."
., .,Dag Reveling, dag beursaan bidder !"
Hij keerde zich even glimlachend om . ,Wat een nest ."
De palfrenier opende het portier . Een oogenblik later
rolde het rijtuig weg .
Wat had ze hem lief! Maar hoe weinig scheen hij die
liefde to begrijpen, dat oneindige verlangen naar innigheid
zooals alleen kinderen met eenzame diepe zielen het voelen
kunnen .
Ze had hem zoo lief - maar het was of zij* een vreemde
lief had .
T i z i a's levee op ,Villa Ruimzicht" was vrij eentonig .
Zij ging nu en dan naar de stad voor haar lessen in zang
en teekenen, of maakte er somas met tante G e e r t r u i d a
visites. Ook in de buurt waxen wel eenige families waar
zij mee omgingen, maar veel ging zij niet uit . Vriendinnen
had zij niet, w6l vluchtige kennissen. Nu en dan kwamen
er meisjes bij haar logeeren, maar met geen van allen
werd zij intiem . Toch waxen er wel bij die ze heel aardig
vond, maar ze was meestal to schuw geweest om zich geheel aan een vriendschap weg to geven . Zij trok zich altijd
dadelijk terug zoodra zij merkte niet begrepen to worden
of uitgelachen . . . Eenzelvig geworden door haar opvoeding,
bleef zij schuw en gereserveerd tegenover ieder die moeite
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haar M koel" en ..,uit de hoogte ." En Loch was zij niets
antlers dan een arm gevoelsmensch dat leed onder de ruwe
aanraking of de koelheid van anderen .
T i z i a ging na hot ontbijt in den twin . Het was een
pra(.-,htibo-e morgzn en . De trotsche, jonge zomerzon straalde
in een diepblauwen hemel .
Zij ging de zorgvuldig geharkte paden langs en liefkoozend streek zij over de struiken waaraan hier en daar
de bloesems als feestdos hingen . Een mooie, Blank opgegroeide ahornboom stond in een der hoeken van den tuin
en streelde met zijn zonbeplekte bladeren het tuinhek dat
toegang gaf tot den landweg .
under den ahorn stond een bank en een tuinameublement . Zij ging zitten en staarde naar het grillige schaduwspel aan haar voeten .
Pit was haar lievelingsplekje . Het riep bij haar ook
de eenige herinnering op die zij kende in betrekking tot
haar moeder . Heel vaag kon zij zich herinneren hoe zij
hier eens gespeeld had en gevallen was en dat zij in
moederarmen lief koozeud was getroost . Pat flauwe beeld

van een vervlogen, ver geluk was het eenige wat zij zich
van haar moeder herinnerde . Dikwijls zat zij erover to
peinzen . Zij had nooit met haar vader over de gestorvene
gesproken. Niemand had haar ooit iets van then aard gezegd,
maar een vaste overtuiging had zich in T i z i a's ziel geworteld., dat haar ouders niet gelukkig met elkaar waren geweest .
Hoe en wanneer die vreemde gedachte bij haar was
opgekomen, wist zij niet .
Tante U e e r t r u i d a er naar to vragen . . . . het zou
niet in haar op-ekomen
zijn . Zij had in haar vroege kinderto
jaren en later nog veel sneer, met zooveel angst er voor
gewaakt dat tante in haar gedachtenleven zou binnendringen,
dat zulk een vraag absurd leek .
Maar zij had vandaag, na het bericht van de komst
van then geheimzinnicen Albert, -wens naam zij wel eens
meer, heel lang geleden, had hooren uitspreken, een sterker
verlangen om to weten, dan anders .
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0, als die A I b e r t loam en hij bleef logeeren - wie
weet of hij haar niet meer vertellen kon van dat verleden
dat haar zoo belangrijk scheen! Ret portret van haar
moeder, een levensgroote schilderij in olieverf, dat in een
der salons ping, had haar dikwijls in pijnlijke verwondering
gelaten . Een mooie, jonge vrouw in baltoilet, met een fijn,
blozend gezichtje en een vriendelijken, maar ietwat gemaakten glimlach. Mooie, pikante oogen die met een lichte
coquetterie achterom zagen, over den blanken schouder
heen , waar het satijnen mouwtje was afgezakt .
In Papa's studeerkamer ping een kleiner portretje dat
haar voorstelde als kind : een allerliefst fig uurtje dat scheen
weg to zweven ; een rond engelenkopje dat lieflachend, met
oprechte, lichtverwonderde kinderoogen den toeschouwer
aankeek.
,,Je moeder was buitengewoon mooi", had Tizia's
vader eens gezegd, toen hij haar vol aandacht naar dat
kinderkopje had zien kijken.
. .Mooier dan ik ooit geweest ben of worden zal !" had
zij toen lachend geantwoord en haastig was zij over iets
anders begonnen ; verlegen en angstig als zij altijd was om
aan intieme dingen to raken . Vreemd kind! Mocht zij wel
ooit klagen dat haar \rader en zij vreemden voor elkaar
waren, als zij zelve zoo domm was de enkele gelegenheid
die zich voordeed, z66 of to snijden?
De dag was verder grijs en doodsch in zijn eentonigheid . Tante G e e r t r u i cl a boudeerde en was stiller dan
gewoonlijk. Er kwam geen visite.
T i z i a was druk bezig met haar piano toen zij het
rijtuig hoorde aanrollen . Vlug kleedde zij zich voor het
diner. Een plotselinge, heftige nieuwsgierigheid had zich
van haar meester gemaakt. Wie was toch die Albert ?
Hij was een rijzig, knap man met een ernstig bijna
somber gezicht, een fijn, donker snorretje en koele, bruine
oogen .
Hij leek haar jong en toch oud, jong van gestalte
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oud van manieren . Hij kwam met een zachten glimlach
naar haar toe . Maar in zijn oogen las zij verwondering .
115Lijk ik op mama?" vroeg zij bevend, bijna onhoorbaar .
Hij schudde 't hoofd en zag haar aandachtig aan .
,,Pardon", antwoordde hij, ,ik zou zeggen . . ."
T i z i a lijkt op mijn moeder", viel haar vader
plotseling in de rede. Hij scheen dit gesprek to willen
of breken .
_Jk heb u . . . je gekend als vijfjarig meisje", vervolgde
Albert met zachte stem . Het stijve ,u" kon hem toch
niet goed over de lippen .
,,Was u toen hier?" vroeg T i z i a gretig .
ja - ik logeerde hier" . Zij zwegen . Het was zoo zonderling elkaar zoo n6 to
weten en Loch elkaar zoo volslagen vreemd to zijn . Beiden
voelden ook bij intultie elkanders gereserveerde natuur als
een hinderpaal to meer voor snellere kennismaking .
Zij gingen aan tafel. Albert zag haar voortdurend
aan . Hij had zoo iets heel anders verwacht .
Zijn pleegzusje G e r m a i n e zweefde hem nog zoo
duidelijk voor den geest ; deze statige zalen schenen van
haar nabijheid nog zoo vol erinnering.
Hij zag die lachende, behaagzieke oogen, dat verleidelijke mondje, dat gracieuse, kinderlijke figuur . . Zijn eerste
gedachte was : arme, leelijke T i z i a ! - Maar toen hij m4er
lette op dart aristocratische gezicht, die trekken van distinctie,
op haar vorstelijk, slank figuur, toen begon hij to bewonderen
op andere wijze .
Er is een schoonheid die dieper indruk maakt dan die
welke alleen ooze zinnen streelt . Er zijn gezichten die mooi
zjjn door de ziel, de voorname, bizondere ziel die er zich
openbaart . En A I b e r t voelde dit .
5 .,Dat is een heele tjid geleden dat ik je op den arm
droeg", sprak hij na een poos . Eerst had hij beleefd, maar
ietwat afwijzend op de vragen der anderen geantwoord
omtrent zijn refs, zijn toekomstplannen .
Hebt u mij gedragen?" vroeg zij glimlacheindn
herinner er mij niets meer van . Ik ben alles vergeten ."
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Benijdbare eig-ense"hap van jonge kinderen ."
.,,Benijclbaar?" - Hij zweeg.
,,Ben j e in Arnhem geweest, A I b e r t ? 9 ' vroeg de oude
peer met belangstelling, ofschoon het antwoord hem volmaakt onverschillicp was .
_,,Ja, bij tante L i e n en oom F r i t s . U hebt die zeker
in lang niet ontmoet ?' 9
„Keen, ik zie die menschen nooit meer . Maar T i z i a,
jij kon wel eens naar Arnhem gaan ."
ja, Papa ."
,,Tante L i e n is een charmante vrouw," vond A I b e r t,
.,,zij heeft G e r m a i n e en mij met zooveel liefde opgevoed."
.,,En dat wordt niet altijd geapprecieerd," viel tante
Geertruida droog in .
altijd ; maar wij hielden Loch bizonder veel van
.
Arme
tante!
Zij heeft dikwjjls verdriet van ons gehad ."
haar
.,,Hoe dat ?" vroeg T i z i a .
,,Cxermaine, je moeder, en ik waren zoo vreeslijk
ondeugend . Ik zie ons nog allerlei kattekwaad uitrichten . . . "
T i z i a' s vader begon over iets anders . Zij spraken nu
over Indie . A 1 b e r t wist veel interessante dingen to vertellen . Toch was hij Been aangenaam causeur . Fen weinig
portend, met vreemd gekozen beelden was zijn taal, stroef
en achteloos .
Na het eten werd Tizia's vader lastig gevallen door
het bezoek van een man van zaken . Tante G e e r t r u i d a
verdween om haar dutie to doers .
T i z i a vroeg Albert om met haar den twin in to
gaan. Hij vond het heerlijk in de buitenlucht . Het was
hem daarbinnen to benauwd geworden . Was het de gewoonte aau veel frissche lucht die den zeeman bijblijft, of
was het 't mooie, doode verleden dat daar in die eetzaal
had rondgewaard en hem de keel had toegeknepen P . .
T i z i a leidde hem door de schemerende laantjes naar
. '
den ahornboom, nog even verlicht door de avondzon .
,,Wilt u niet gaan zitten . . . ja, hoe moet ik n noemen ?"
Zij keerde zich met een verlegen glimlach naar hem toe .
,,Als kind zei je . . . oom Albert," schertste hij .
.9.9
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„lag ik dat blijven zeggen P
Hij glimlachte . 5 Klinkt je dat aardig?" vroeg hij .
,,Ja, er is zoo iets hartelijks in ,oom"," vond zij opgewekt . ,Ea ik ben dat zoo weinig gewend ."
Hij keek haar onderzoekend aan . Zij schrikte alsof zij
lets intiem-vertrouwelijks gezegd had .
,,Hoe dat?" vroeg hij zacht .
Jk meen . . . ik heb zoo weinig familie," verbeterde
zij en werd lets bleeker .
,,Het is pier aardig zitten," leidde hij af .
,, 0, ja . "
„flier zat ik, laug geleden, zoo dikwijls met je moeder
thee to drinken, meestal in een groot gezelsehap ."
„lama was zeker vroolijk P"
,,0, bizonder vrool~jk . Zij was 't middelpunt van een
gezelligen kring geestige,
geestige, begaafde menschen - ze had
log 4s -"
,Xoe heerlijk lijkt me dat," T i z i a's hart trilde van
een ongekenden weemoed . Hoe dor, hoe onbelangrijk scheen
haar heur eigen levee . . .
,,Mama was zeker heel gelukkig . Jammer dat zij zoo
vroeg stierf
,NATeet je niets van je moeder, kind ?" Hlij vroeg het
bijna medelijdend . Zijn diepe stem leek haar vol teederheid .
„Keen, niets . . . En toch . . .
,Welnu ?"
.Toch verbeeld ik me sours dat haar huwlijk niet gelukkig was ." Zij was zelve verbaasd dat die onderstelling,
zoo diep in haar ziel begraven, op eens een worm aannam
en zich in harde woorden uitte .
.1,10mdat je vader nooit over haar spreekt
Vreemd, zoo was het . Hij had het onmiddellijk begrepen. Die gewaarwording verbaasde haar .
..Misschien wel . En toch kon het zijn dat hij to veel
leed om to spreken ."
kan samengaan, T i z i a . 5 '
. In de verte begon een nachtegaal to slaan .
Zij zwecren
b
In de stille avondlucht trilden zijn seine toner zoo zuiver,
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- 178 zoo vol innige harmonie en smolten samen met het zacht
geruisch van den avondwind in de takken boven hen en
het eeDtonige gemurmel van een fontein .
.Jk geloof dat je vader in stilte geleden heeft . Ivlaar
misschien is hij een man die op een zeker moment in zijn
leven zegt : ,,Nu heb ik met het gevoelsleven afgedaan .
Voortaan leef ik alleen voor mijn zaken ." In dat opzicht
zou hij een gelukkig mensch zijn . Maar wat weten wjj
van elkander af? Hoe kunnen wjj elkaars innerlijk leven
beoordeelen ?"
Hij boorde met zijn stok in den grond en staarde toen
voor zich nit .
. .Neen, dat is dikw :~~ls zoo verborgen, dat niemand er
ooit toegang verkrijgt," besloot hij eindelijk .
„En Mama ?" vroeg T i z i a.
3A zij gaf zich zooals zij was ."
Hot klonk haast
I .Iffieldt u - veel van haar
onhoorbaar .
Hij lachte kort . ,Moet je dat nog vragen,
55 ik?! 51
T i z i a ? Als het waar is dat . . '
Hij hield in .
"Waarom spreekt u niet ?5'
Zij legde haar hand op
zijn arm . Hij keek naar die tengere aristocratenvingertjes
en greep ze plotseling vast .
"Ha6r hand," glimlachte hij weemoedig en streelde ze
zachtkens. ,,A is het waar is, wilde ik zeggen, dat wie ons
het meest doen lijden, ons het naast aan 't hart ligrgen . . . .
dan, ja dan . . . . hield ik ontzettend veel van haar . . . ."
De avond was gevallen . De nachtegaal zweeg . Alleen
de fontein., de onvermoeide, murmelde voort .
"Laten we opstaan," vroeg hij, ,het verleden moeten
we laten rusten . Idealiseer je moeder, kind, dat is misschien nog het mooiste in ons leven . . . . de illusie ."
Dienzelfden avond vertrok hij . Bij het afscheid nemen
had hij Tizia's vader halfiachend gevraagd : ,En wanneer
komt je dochter in de wereldl?"
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,,O, dat weet ik niet," had deze verward geantwoord,
,,ze houdt niet van uitgaan, geloof ik ."
neen," viel T i z i a bij . - Maar Albert had het
hoofd geschud . ,Dat moet Loch gebeuren," meende hij .
Tizia, begreep het niet . Oom Albert leek haar absoluut
niet de man van de wereld . Waarom wilde hij haar later
Iluitgaan." ?
Die vraag en nog vele andere pr6occupeerden haar .
In haar eenzaamheid zat zij ze uit to spinnen, rafelde zij
ze uit elkaar, trok conclusies, verwierp ze en bouwde weer
andere op. Haar gedachtenleven was vervuld van den
vreemden man die opeens in haar leven was gekomen. Hoe
zou de verhouding geweest zijn tusschen hem en haar
moeder? Zou hij haar lief gehad hebben - hartstochtelijk
lief? En zou hij nu ongelukkig zijn? Ongelukkig en eenzaam? De eene menschelifte natuur is voor de andere een
levende sphinx . Wjj kunnen niets doorgronden, wij vermoeden alleen ; en hoe minder wij van elkaar weten, hoe
scherper en helderder ons -dikwijls het karakter van den
ander voor den geest staat . Ons oordeel wordt weifelender
naarmate wij meer leeren kennen . Elke bizonderheid die
niet valt binnen het kader van ons vooropgesteld denkbeeld, wordt dan een raadsel to meer .
Z6o was het T i z i a : nu zij zoo weinig van A I b e r t
wilt, was haar oordeel over hem vrij beslist ; toch voelde
zij al zijn complexe natuur en dit verwarde haar .
110

Albert's vraag had op Tizia's vader indruk gemaakt . Hij begon zich to verwijten dat zijn kind eenzaam,
onopgemerkt voortbloeide, dat ze op deze wijze nooit met
jonge manner in aanraking zou komen nooit het vrouwengeluk zou kunnen vinden .
Toen hij den volgenden dag van zijn zaken thuis kwam,
overlegde hij met tante G e e r t r u i d a .
Deze verzette zich heftig tegen zijn plan in Amsterda
to gaan woven .
"Laat ze uit logeeren gaan," vond zij boos,,,we hebben
families genoeg, waar ze komen kan ."
Zn
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's Avonds deelde haar vader aan T i z i a mee dat hij
belet voor haar gevraagd had in den Haag bij zijn zuster .
T i z i a pruilde en toen zij naar bed ging, voelde zij
zich bepaald ongelukkig . Oom Charles en tante L o t
waren haar niet vreemd, hun kinderen kwamen dikwijls bij
T i z i a looeeren maar toch had zij ze alien altijd als vreemden beschouwd . A1144n onder vreemden . . . haar natuurlijke
verlegenheid kwam in opstand tegen zulk een afschuwlijke
gedachte .
II .
De zee, de wij de zee . . . Wor haar voeten kwamen zij
aan-yerold, de bekuifde schuimgolveu en vielen veer in
zilverachtig glinsternet over zand en sebelpen . Er hing
een somber gefrons van wolken, die de zee droefgrijs maakte
met lange, bruine vegen .
Een bolle zuidwesten wind woei haar in 't gezicht .
T i z i a rilde een beetje en Rep door . filet was nog to vroeg
in het jaar voor Scheveningen . Van haar nichtjes was er
ook niemand geweest die lust had gehad met haar mee
naar het strand to wandelen . Een enkele eenzame Rep als
zij over het natte zand . 0, dat heerlijke, frissche, eeuwig
jonge ruischen van de golven'! Hoe joegen die wolken en
verfden telkens wisselende tinten op het deinende water .
Dat de meisjes daar Loch niets voor voelden! Of waren zij
verwend en hadden zij al to dikwijls van de zee genoten?
C 1 a a r t j e was bijna meegegaan, maar een studie op
de viool had haar m6er aangelokt .
Haar gedachten bleven bij het zestienjarige kind, de
jongste in het gezin van haar oomm en tante . Met de stille,
volhardende zucht tot analyseeren die haar eigen was, had
zij van elk der leden van 't gezin afzonderlijk een studie
gemaakt zonder het ooit to doen blijken . Zij had een fijne
opmerkingsgave, een zuivere intultie en dikwijls was een
enkel woord, een enkele gevoelsuiting voor haar al een
openbaring van het zieleleven . Maar dikwijls vergiste zij
zich ook.

De menschen zijn zoo gewend uitdrukkingen to gebruiken
n die niet door hen gevoeld zijn, dat hun sentiment
en dat woord dikwijls niets met elkaar gemeen hebben .
,,T i z i a, jij bier?"
klonk opeens een stem boven
het golfgeruisch en verwonderd opziende, zag zij Albert
vo6r zich staan . Zij stak hem zwijgend, met een gelukkig
lachje, de hand toe .
„wat een toevallige ontmoeting !" riep hij vroolijk,
„ik wist wel dat je pier gelogeerd was en ik was ook van
plan, eens bij je to komen, maar . . . . "
„Waarom hebt u 't nog niet gedaan ?" vroeg zij, op-a
staande . ,Zullen we wat oploopen ? 't Wordt om to zitten
wat koud ."
Zij liepen naast elkaar voort . Hij vertelde met opgewekte stem dat hij uitzicht had op een betrekking aan walo
Het varen begon hem to very elen .
,,En ik word ook al eenn dagje ouder," schertste hij .
Zij keek hem glimlachend aan .
Hij leek haar jong, in zijn grijs fantaisiepak, met zijn
vluggen elastischen stap .
, .Ja, ik ben hier voor mijn genoegen . Ik ga uit,"
zei ze na een poosje, ironisch . „ U hebt uw zin, oohs ."
Hij lachte . „Ik wist niet dat je vader zoo gevoelig
was voor mijn oordeel . Maar ik ben blij dat het gebeurd
is. Jo leefde daar to eenzaam, T i z i a . Ik zag dadelijk, dat
het niet voor je de ugde . Ik wed zelfs dat je niet eens.
een aardig vriendinnetj e daar hadt, niemand om eens prettig
mee om to gaan ."
„Keen, niemand . Maar ik had er ook geen behoefte aan ."
,,Dat is onzin, kind, dat meen je niet ."
Zij zweeg, hevig kleurend . ,Neen, dat is ook zoo,
bekende zij na een poos, eerlij k .
„®, ik ben juist zoo geweest als jij," vervolgde hij,
„ik leed onder mijn isolement, maar ik was to trotsch om
het ooit to toonen en ik drong mij op dat ik 't best buiten
menschelijke sympathie kon stellen .
Is het bij jou ook
zoo gegaan ?" vroeg hij zacht.
Zij sloeg haar oogen op . „Ik heb wel eens gezocht,
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oom A 1 b e r t, maar de menschen doen dikwijls zoo'n pijn
als ze . . . als ze aan je intiemer gedachten raken ."
,,En in je gefroisseerde gevoeligheid trek je je terug en
lijdt om je onbegrepen-zijn . Toch is het verkeerd, mijn
kind . Als je ouder wordt, zul je ondervinden dat er
niemand is die volmaakt met je kan sympathiseeren ; dat
is een dwaze, onredelijke eisch . Dieper moet je durven
doorgaan en niet hangers aan de oppervlakte, waar je fijne
huid sours scheurt aan enkele vooruitstekende eigenaardigheden . Op de diepe gevoelstroomingen komt het aan
of die je sympathiek zijn ."
Zij had aandachtig geluisterd .
,,Maar wat ben ik pedant aan het doorslaan," vervolgde
hij en T i z i a 6zag hoe een licht rood op zijn wangen kwam .
Die. verlegenheid maakte hem bijna jongensachtig .
I .Wat een heerlijke wind! Wat een prachtige golven !"
ging hij drukpratend door, ,vindt je die zeelucht niet heerlijk? Zoo frisch, zoo opwekkend! Die veegt alle kleine
gedachtetjes en treurige stemminkjes weg" . . .
,,Heerlijk!" stemde Tizia, diepademend, toe .
,,En hoe bevalt je de familie?" vroeg hij glimlachend .
.Js je oom Charles van L e e d e nog altijd dezelfde
~correcte, droge bureaucraat ?"
,,O ja - ik ben bang voor hem . Hij is zoo outzettend ordelijk . Hij zou, geloof ik, elke gedachte, elk
gevoel dat buiten de voorgeschreven regels viel, onmiddellijk
,den pas afsnijden ."
Hij lachte. „En tante - hoe heet z e ook weer ?"
,,Tante Lot? - 0, die is goed, innig goed voor me .
Zij zegt dat ik een zwak gestel heb en nu word ik verzorgd
als een pasgeboren kindje ."
..,Hoeveel kinderen zijn er toch wel ?" informeerde hij .
,,Vijf - drie meisjes en twee jongens . De jongens
studeeren in Leiden, die heb ik nog niet gezien . Van de
meisjes vind ik de jongste de aardigste ."
,,Kleine C 1 a art j e ? Ik herinner me dat kind toen ze
anderhalf jaar was . Toen logeerde mevrouw v a n L e e d e
bij je moeder op ,Ruimzicht ." "
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verstrooid .
,Maar o," vervolgde ze levendiger, "wat een
heerlijke, vrije, verrukkelijk vrije natuur, heeft dat kind!
Hoe ze z6o is opgegroeid onder ooms strenge oogen, is
me een raadsel . Ze wordt ook algemeen beschouwd als een
mislukt exemplaar van de opvoeding, waar Loch niets meer
aan to verbeteren valt . Begaafd, intelligent, fijngevoelig . . .
Je dweept al met haar, zie ik ."
Zij was plotseling bekoeld . Zulk een antwoord deed
haar altijd onaangenaam aan ; maar flu mengde zich daarin
een teleurstelling dat hij, oom Albert, het gezegd had .
Zij keerde zich onwillekeurig een beetje van hem af .
Hij voelde dat hij haar gefroisseerd had, maar deed
geen moeite om dat to toonen . Die overgevoeligheid, die,
hem zelf als jongen zoo had doen lijden, hij had geleerd
or mee to spotten .
T i z i a begreep hem niet . Zij dacht wel even aan het
scheuren van de huid aan een scherpe oppervlakte die
dieper stroominolen bedekte, maar haar stemming was toch
verstoord .
Mevrouw van L e e d e had Albert dadelijk ten eten
gevraagd toen haar nichtj*e met het verhaal van haar ontmoeting thuis was gekomen . Zij herinnerde zich den pleegbroer van haar schoonzuster G e r m a i n e nog heel goed .
Indertijd dacht zij - en iedereen - dat A 1 b e A met een
ongelukkige liefde voor het jonge vrouwtje naar Indi8 was
vertrokken. Deze herinnering mengde een gevoel van roman-tisch medelijden bij de vriendelijkheid die, zij hem betoonde.
Toen hij binnen kwam en haar de hand drukte, voelde zij
zelfs tranen in de oogen . . .
Met een correcte buiging beantwoordde Albert den
'stijfbeleefden groet van mijnheer van L e e d e .
Een stille antipathie had indertijd tusschen die twee
inannen gehangen en nu zij elkaar terug zagen, voelden
zij onmiddellijk dat die eer toe- dan afgenomen was .
T i z i a stelde Albert aan de meisjes voor, eerst aan
Hermance, een mooie verschijning met koele manieren,
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dan aan Mary, de blonde, zachte, ,anspruchlose" ; eindelijk aan Claartje, die door haar vlecht en korte rokken
nog geoordeeld werd ,kind" to zijn . Het ,kind" begon
dadelijk hem to bestormen met een stortvloed van
vragen, hetgeen haar een bestraffenden blik van haar vader
kostte, waaraan zij zich echter niet scheen to storen .
T i z i a en mevrouw v a n L e e d e waren zijn tafelburen .
Mevrouw v a n L e e d e bracht bet gesprek op ,Ruimzicht ."
Zij was zoo blij dat T i z i a bij haar was gekomen ; zij had
altijd ,zoo'n medelijden met bet arme kind, dat daar
a1144n . . . "
,,0 peen, tante, ik was niet to beklagen !" viel Tizia,
haastig uit . Zij vond het onaangenaam beklaagdteworden .
Zij kleurde een beetje .
Albert zat haar voortdurend aa4 to kijken . Hij vond
dat zij er van avond goed uit zag in haar doorschijnend
zwart kleedje. Lets onzegbaar te6rs lag er in haar verschijning dat hij n6ch bij de robuste Hermance ., n6ch
bij de naive, eenvoudige IVI a r y, n6ch bij 't drukke, levendig
gesticuleerende C l a a r t j e vond . - Wat was er toch in
haar stil, ernstig gezichtje, in de rustige bewegingen van
haar smalle handjes, in de zachte lijnen van haar mood,
dat hem op eens innig de ziel trof ?
Hij praatte gezellig door met mevrouw van L e e d e
over oude kennissen en T i z i a luisterde toe .
Maar telkens, als hij haar aankeek, kreeg hij denzelfden
indruk als daar straks .
Een zieletrilling - ja, zoo was 't - een zieletrilling.
Hoe vreemd - was 't dan Loch omdat zij een kind was,
al leek zij niets op haar moeder, van G e r m a i n e - de
vrouw, die hij zoo smartelijk, zoo hevig had lief gehad
met al de onstuimigheid van zijn twintig jaren? Wat had
zij vaak gelachen en gespot om die liefde en hem pijn
gedaan met then spot - om toch, als ze bedroefd of eenzaam was, hem terug to roepen en om zijn liefde to smeeken
als een kouwelijk kind om warmte . . . Haar jong egoisme
had zijn jongelingsjaren bedorven - had telkens dieper
die smartelijke liefde hem in de ziel gedrukt, dat hij 't
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sons uit had geschreeuwd van pijn en bittere ellendP. . . .
God, vat had zij hem geplaagd en gebruikt - tot hij
eindelijk in wilder trots was opgestaan en haar tirannie
had afgeschud . . . Toen was hij naar Indi8 gegaan .
En nu dit kind - hij was Loch niet op 't punt zich
weer weg to geven aan een noodlottige liefde - weer zijn
ziel uiteen to doen scheuren door een vrouw?! . . . Hij was
van nature to veel een wijsgeet, to veel iutellectueel ontwikkeld om bittere gedachten to hebben - maar die wonde
plek in zijn bestaan was in staat hem met een woesten
golf van bitterheid to verblinden . . .
Neen - hij wilde Been vrouw meer lief hebben .
Die handjes - dal: waxen G e r m a i n e s handjes . Hoe
vaak had hij ze vroeger gekust en aan zijn borst gewarmd
als ze schreide of boos was . Die handjes had hij afgodisch
lief gehad! En nu lagen ze daar op tafel, als twee levende
bloemen en behoorden aan een ander - aan G e r m a i n e s
kind . . .
ja, het reizen heeft een grooten invloed op het
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karakter," zeide hij en merkte niet dat tante L o t hem
verwonderd aanzag, om zijn antwoord dat absoluut niet
paste op haar vraag .
Maar A 1 b e r t D U r o y was altijd zoo'n vreemde jongen
geweest . Wat had G e r m a i n e haar daarover niet een
rare verhalen gedaan! Arme jongen, was hij maar getrouwd
- dan zou hij wel anders en bete'r geworden zijn!
,,Vindt u dat heusch ?" vroeg T i z i a, daar zij zag hoe
perplex tante stond .
ja . ails men zooveel ziet, de wergild van zooveel
kanten leert beschouwen - in gaat zien hoe betrekkelijk
a1le moraal, alle esthetica, alle godsdienst is - dat maakt
Loch onwillekeurig indruk, inietwaarn
leder mensch ondera-aat den invloed van zijn omgeving ."
meer dan anderen," vond Tizia .
5 ,Sommigen
.
Dat
is
waar
. Maar eenvoudign blijft Loch niemand .
55
Onze natuur wordt gecompliceerder naarmate wij meer van
le wereld leeren zien ."
,,X'aar er zijn ook menschen die reizen zonder dat ze
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ooit leeren zien !" riep C l a a r t j e opeens van het andere
eind van de tafel .
,,Bravo !" lachte Albert.
.,,Het is niet noodig, C 1 a a r t j e, j e over de tafel heen
in het gesprek to mengen," vond haar vader streng . Er
kwam een kleine, kille stilte .
. .,Houdt u veel van reizen?" vroeg Mary vriendelijk .
55Ik? - Ik smacht er naar eindelijk eens aan wal to
mogen blijven . Ik begin naar een eigen thuis to verlangen,"
antwoordde A 1 b e r t .
,,Dan moet je gaan trouwen," schertste mevrouw, maar
met zulk een weemoeclig-vrienclelijken blik dat hij uit haar
oogen meende to lezen : ,,Arme jongen, kun je flog altijd
niet vergeten
Die gedachte maakte hem ongeduldig .
.I .Dat ben ik ook van plan," zei hij bruusk .
Toen kon hij op eens in aller oogen die naar he
opgeheven werden, lezen, dat zij zijn verklaring voor ernst
hielden .
Alleen T i z i a hield de oogen neergeslagen .
Na het eten kwamen eenige jongelul en meisjes theedrinken, en H e r m a n c e, die tot nu toe zwijgend, bijna
d6daigneus naar het gesprek van de anderen geluisterd had,
begon op eens met levendigheidd de honneurs waar to nemen .
Zij was een van die vrouwen die pas opleven in gezelschap
van mannen en die haar beminnelijkheid bewaren voor hen
die zij behagen willen . A 1 b e r t voelde dat zij hem beschouwde als to oud voor haar veroveringsplannen . Een
pons voelde hij zich ook odd, to oud voor dit jonge, levendige gezelschap met zijn vroolijke maar nietsbeduidende
conversatie.
Hij zonderde zich of en begon een gesprek over politiek
met den gastheer . A I b e r t redeneerde een half uur, voelde
toen dat het woorden bleven die niets uitrichtten, zag weer
voor de honderdste maal in hoe onvruchtbaar dergelijke
discussies zijn en begon zijn geduld to verliezen bij de langdradige uitleggingen, van v a n L e e d e over de opvattingen
van de kiezers .
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,,,Papa, laat meneer D u r o y niet zulke vervelende
dingen met u praten," riep C 1 a a r t j e op eens, ,,toe, vader,
laat hij ons liever wat op de piano voorspelen ."
„Kind, je moet naar bed, het is half tien," ant woordde
van L e e d e, op zijn horloge zien .
„been, dat is nuu maar onzin," vond zijn dochter, „toe,
meneer Duroy, speelt u ons iets voor ."
."Speel jij liever zelf wat," Tied van L e e d e . En tot
Albert : ,Ze speelt heel goed viool ." - Er blonk trots
in zijn oude,
' dofie oogen . Hoe streng hij tegen haar scheen
op to treden, Claartj*e was zijn oogappel, zijn glorie .
De stemmen van het geze1schap daalden toen C 1 a a r t j e
haar viool aan den schouder lei en zacht begon to preludeeren .
Zonder iemand aan to zien, met haar schitterende
oogen over de menschen heen starend, begon ze to spelen .
Wilde melodie8n bruisten opeens door de stilgeworden
kamers, klagend, schreiend, dan overgaand in juichend
zingen. Toen ontspon zich een fijne, enkele melodie die
hoogop begon to sidderen . Men applaudisseerde uitbundig
toen het kind met een hoogroode kleur ge8indigd had .
T i z i a zat alleen in de serre, die achter de helverlichte
suite lag, in een rieten stoel, tusschen bloeiende planten
en palmen en staarde in den schemerdonkeren twin . Het
gezelschap van de jongelui intimideerde haar altijd een
beetje en nu was zij blij dat zij het even had kunnen ontsnappen . Zij dacht aan het spel van Cl a art j e . 0, zulk
een instrument to bezitten en de macht to hebben daarop
zijn ziel in klanken uit to drukken! Welk een gezegende
gave bezat elk artiest . . .
En toch - bezat zij die gave - zou zij dan durven
uitdrukken wat haar sours bewoog?
"Wat zit je hier alleen ?" klonk het opeens naast haar .
I'Mag ik even bij je komen zitten?"
"Ze :ier, oom Albert,."
"Waar dacht je aan?" - vroeg hij zacht, na een pooze
van zwijgen .
I'Aan Claartje's spel . Hoe heerlijk het moet zijn,
als men zich zoo kAn .- en durft uiten ."
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55 DArft ?" vroeg hij nadrukkelijk, ,een artiest denkt
niet aan ,,durven" of ,,niet durven ." Hij geeft weer wat
hij voelt, omdat hij niet anders kan .
vat kan het he
schelen of de menschen hem begrijpe -n? Hij staat boven
hun goed- of of keuring. Z66 verbeeld ik het me tenminste ."
,ja, ja," beaamde zij droomend . ,,En toch - ik ben
guu.u U-CUIU61e5 LUULL .U . .
..,Wel P" Zij zweeg.
,Waarom zeg je 't nu niet P" vroeg hij
en greep haar hand, ,ben je z6o bang lets to zeggen?
Beschouw mij toch --Is je vriend ."
P .Een vriend?" Zij keerde haar gezicht naar hem toe
en glimlachte verlegen . jk zou graag een vriend willen
hebben, ik heb nooit vriendschap gekend," eindigde zij .
,,Beschouw mij dan als een vriend, then je volkomen
kunt vertrouwen ." - Hij wilt zelf niet waarom hij zoo
sprak - maar een innig gevoel van teederheid voor dat
eenzame kind had hem die woorden ingegeven .
Hij zag haar fijnzwart figuur in den rieten stoel, waarboven haar bleek gezichtje met de zachtblonde haren als
glansde . . . Hij drukte haar hand nog eens en liet die
toen los .
,,Verwacht niet to veel van mijn vertrouwen," zei ze
eindelijk na een poos, vergeefs zoekend naar een woord
dat haar vreemde ontroering zou vertolken . ,Het is voor
mij zoo moeilijk om me uit to drukken - ongewoonte,
denk ik" . . .
.,,Begin je hier al wat meer to wennen?" vroeg hij belangstellend .
5150 ja - en ze zijn allemaal lief voor mij ."
,,Dat verwondert mij niet ." Hij zag haar aan met een
vreemden glimlach, half van weemoed, half van teederheid .
Zij voelde zich zonderling bewogen .
Op dit oogenblik liet zij haar waaier vallen . Hij bukte
omm then op to rapen en raakte met zijn hand aan de hare .
Onbewust greep hij haar smal wit handje vast . Een gevoel
van geluk, getemperd door een vreemden weemoed doorvloeide zijn ziel . Zij zagen elkaar aan en glimlachten .
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Ret was of T i z i a een nieuw leven inging .
De wereld leek haar mooier, de Iucht zachter en lieflifter, de natuur, die zij Loch altijd zoo had lief gehad, een
bron van genot en schoonheid die nooit scheen uitgeput .
Tegelijk met haar hart ontwaakte oak haar geest . Nog
nooit had zij zooveel en met zoo'n aandacht gelezen, nog
nooit zich zo6 ge.interesseerd voor het oude den Haag, sedert
oom A I b e r t haar op een wandeling verteld had hoe aardig
hij het altijd gevonden had one daarover to lezen .
Ooui A I b e r t had gezegd dat het niet goed was alleen
voor zichzelf to levee, zich of to zonderen van de maatschaPPIJ**- T i z i a zocht nu telkens de menschen - overwon
haar schuwheid, trachtte hun goeden of amusanten karat to
zoeken en to waardeeren . Zoodoende ontving0 zij sympathie
en hartelijkheid waar ze vroeger niets dan- koelheid of
onverschilligheid meende to vinden . Zij voelde zich tlgelukLi9,
innig,
jubelend gelukkig . Als kind had zij erustigZn geloofd
n
en had ze geleerd God to danker voor elke weldaad
later was dat zoete kinder--eloofg
dat lief-zachte aanbidden
verdwenen - maar thans kwamen er oogenblikken dat zij
er naar smachtte iemand to danken voor wat ze voelen kon,
in een kerk binnen to loopen en er op de knie8n to vallen
in een wijde, oneindige verteedering . . .
Alles wat er gesluimerd had in haar kinderziel ontwaakte en bloeide op in den glar, s van haar geluk - het
was als een lente van zielebloesems, een ontkiemen van
jong lentegroen . En zij had hem lief. 0 hoe wijd, hoe
groot, hoe alles omvattend was die liefde - een eenzaam
hart dat nooit jets had weggegeven van zijn innigste teederheid en dat nu in e4n mooie, genereuze gave alles weg
schenkt!
Zij leefde op de dagen dat zij hem zag
En hij
kwam dikwijls . Toch bleef hun verhouding uiterlijk dezelfde .
Uiterlijk bleef ze dezelfde, ook tegen hem . Haar woorden
klonken haar soms zoo vreerad in de ooren - zoo weinig
waren zij de Baiting van wat daar bruiste, juiclite, opzong
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Nooit zou ze iets kunnen zeggen
van wat er omging in haar ziel - die forsche, blijde ommekeer in haar innerlijk leven zou ze moeten verbergen tot
het einde - meende zij . . . .
Soms dacht zij to zullen stikken in het gevoel alles to
moeten opsluiten in haar opspringend hart - maar zelfbeheersching was e4n geworden met haar natuur en zij
bleef sterk haar gevoel beheerschen .
in haar gelukkig hart .

Op een mooien zomerdag kwam Albert haar halen
voor een wandelin g . Zij was bezig tante L o t en H e r m a n c e
to helpen aan naaiwerk ; zij was altijd handig geweest in
toilet-aangelegenheden en had die gave nog meer ontwikkeld
sedert zij bij haar tante logeerde . C 1 a a r t j e moest naar
een partijtje en had een nieuw japonnetje noodig en T i z i a
had haar beloofd dat ze er een voor haar zou knippen en
ontwerpen.
,,,Tizia, je bent een engel dat je 't doet," prees
C 1 a a r t j e die even binnen kwam wippen en haar een zoen
gaf. ,Weet je dat je oom er is? Hij wacht op je in 't salon ."
. .,Maar kind, waarom heb je dat niet eerder gezegd?"
Tante Lot schrikte op.
,,Wat onbeleefd zal hij ons vinden! Kan hij niet even
hier komen, Mama?" vroeg H e r m a n c e .
Toen Albert binnenkwam, trof hem een allerliefst
tooneeltje. Het zonlicht dat in de door plantengroen
schemerige serre naar binnen viel, vermooide ook de groep
die om de lange tafel bezig was zachtgeel doorschijnend
gaas to knippen . Het lichtblonde haar van T i z i a glansde
als het aureool om de madonnahoofdjes op de schilderijen
van Botticelli . Dezelfde rustige, voorname vroomheid van
die vrouwen vond hij ook op haar gezicht, dat zachtjes
kleurde, toen ze hem aan zag komen .
Zou zij hem liefhebben? - Het was dezelfde dwaze,
telkens met bittere zelfbespotting terug geduwde vraag, die
opeens weer opsprong in zijn ziel . . .
,,Ga je nee, Tizia?" vroeg hij, ,of kan je hier niet
gemist worden?"

I.0, ze kan best meegaan," zei tante L o t in guile,

moederlijke vriendelijkheid, ,'t is zulk prachtig weer, 't is
haast zonde om thuis to blijven ."
,,Gaat u dan mee?" vroeg hij .
I.0 neen, ik heb 't to druk en H e r m a n c e en ik
moeten straks boodschappen doen ."
,,Dan zal ik me maar klaar gaan waken," zei T i z i a
met een trilling van geluk in haar stem, die hij onwillekeurig navoelde .
,,,Doe dat ." - Hij zag haar tenger, mooi figuur lang na .
I .Wat een allerliefst kind is ze toch," prees tante L o t,
,,en veranderd als ik haar vind - zooveel menschelijker
en sociabler."
hebt u alle eer van, meende Albert .
Zij lachte gevleid .
Jk kwam haar eigenlijk halen," vervolgde hij met zijn
stok spelend en vermijdend haar aan to zien, ,omdat ik
niet lang sneer hier denk to blij ven en nog eens met haar
wou wandelen voor ik weg ging ."
,,Ga je weg ?" Tante L o t was buiten adem van schrik .
,Ilk kan misschien . . . een betrekking krijgen in Batavia ."
„In Indig . . . maar Albert . . ."
.JaI

mevrouw, in Indig ." - Hij had met groote in-

spanning gesproken en wreef zich het voorhoofd met zijn
zakdoek.
51 1t Is pier warm," zuchtte hij .
.,,Mijn God, ik begrijp er niets van," murmelde de
goede tante Lot, ,ik dacht dat je zoo graag pier zou
blijven ."
Jk zou hierookgraagblijven,"antwoorddehijverwarclHermance had hem zitten aankijken met een spottend, bijna minachtend lachje .
IH e r m. a n c e - kind - hoe vin je dat ?" zuchtte
mevrouw .
,INou - meneer D u r o y zal er wel zijn redenen voor
hebben," zei ze malicieus .
Op eens kreeg hij het benauwende gevoel dat zij hem
doorzag . Hij begon druk to praten over allerlei .

Een oogenblik later kwam T i z i a binnen .
vroeg ze rustig, ofschoon zij trilde
55 Zullen we gaan ?" vroeg
van zenuwachtig blij-zijn . Zij was voornaam, bijna mooi
in haar donkergroen voorjaarstoilet met een mooien, zacht
belijnden zomerhoed waarop anemonen trilden .
De eerste oogenblikken liepen zij zwijBend door . Het
huis stond op de Ironing innegracht en onwillekeurig gingen
zij den weg op naar het Bosch.
. 1,Tizia . . . kind," zei h~j eindelijk, ,ik heb je afgehaald
om je iets to vragen . . . to zeggen . . . bedoel ik."
Haar hart begon angstig wild to kloppen .
„Later we wachten, oorn, tot we in 't bosch ziju,"
vroeg zij met bleeke lippen.
,,coed, kind ." De hooge boomen om het Hertenkamp stonden trotsch,
met breede kruinen tegen den heerlijken zomerhemel, zoo
blauw, zoo diep in eindeloosheid - en waarin enkele witte
wolken dreven als mystieke zwanen . Een smaraodgroen
tapijt van weelde en lust, bespikkeld met madelieven lag
er voor hen uitgespreid, waarop de helderoogige herten
dansten, slank van pooten, rap en licht van beweging .
,,0, wat is het pier mooi !" riep T i z i a, onwillekeurig met meer vuur clan haar gewoonte was . Zij zette
zich neer op een bank en staarde in verrukking voor zich uit .
i z i a - het levee is mooi - maar - ook treurig ."
,,Hoe komt u er bij T' Zij keerde zich bruusk om en
keek hem aan met verbazing . Haar zacht gel-leurde wangen,
haar levendige, jonge oogen, haar mooi gezond lichaam,
alles scheen verontwaardigd hem to weerspreken . Maar hij
zweeg, somber.
Nu vigil het haar op dat hij er slecht uit za--, bleek,
met diepe kringen om ziju oogen . Zij schrikte en verweet
zich het niet eerder gezien to hebben .
,,Hebt u iets . . . lets wat u hindert?" vroeg ze snel .
Jk moest je iets zeggen . . . daar straks nietwaar?
Het vale me moeilijk kind - want . . . mijn God, ik kan
de woorden niet vinden . . . van morgen wist ik nog hoe
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ik 't zeggen zou - maar bij God, ik weet het niet meer !"
besloot hij hartstochtelijk . Zij had hem nog nooit zoo
hooren spreken .
js 't niet beter, dat u 't maar gewoon zeg, t - en
dadelijk ?" vroeg zij zacht .
Hij wachtte even, om een paar menschen die voorbMj
drenteiden, toen zei hij zacht en snel : jk ga weg, T i z i a .
Ik moet weg ."
,,,WeoZD, ?!" - Hij zag in haar oogen
n die star en vreemd
in de zijne blikten .
Zij begon to trillen, maar bield zich goed ; haar zelfbeheersching was to krachtig nogg .
-,,Moet u weg?' -' vroeg zij nog eens, bij na rustig .
Hij keel- haar aan met een blik die dale -ii wou tot in
't diepst van haar ziel . 0 God, 44n schaduw van weifeling,
van smart, en hij had haar alles gezegd - al zijn strijd,
al z~jn ellende - en hl zijn liefde .
Naar zij weerstond vast en kaim ziju blik .
Teleurgesteld wendde hij zijn oogen af. Zij had hem
niet lief - het was maar een spel geweest van zijn krankziniaige verbeelding .
.Ja, ik ga weg," zei hij met viakke stem, „h et is
beter . . . een mooier betrekking . . , en ik moest ook eens
een verandering
hebben ."
Zn
Zij zweeg . Haar kracht brokkelde weg . Haar oogen
begon.nenn to branden - haar hart zwoegde snel . Zij moest
iets zeggen - maar wat ?? Vergeefs pijnigde zij zich of een
woord to zoeken . Hoe vreemd zou hij haar zwijgen vinclen
zij moest iets zeggen, ze moest - maar ze Un niet,
k6n. niet . net was to fed., to snel gekomen - het was als
een val order een rijtuig, een smak op den grondg
men
duizelt en weet nog niet goed waardoor . . .
Zij stored op, in een onwillekeurige behoefte aan beweging .
11-ij volgde haar voorbeeld en zwijgend gingen zij vender .
In zijn ziel stormde het .
,,Laten we naar huffs gaan," vroeg
M zij met bevende
lippen . Die wandeiaars, dat zonnelicht, alles begon haar
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to hinderen . Zwijgend liepen zij naar de Koninginnegracht
ter -ug.
Tante L o t en 11 e r m a n c e waren uitgegaan .
In de groenschemerige serre was het stil en rustig .
,,Laten we hier wat gaan zitten," zei ze en nam hem bij
de hand .
Hij nam plaats tegenover haar.
,,Waarom gaat u eigenlijk?" vroeg zij opeens, maar
vermeed het hem aan to zien .
,,IVIij -n God," viel hij opeens Uit
,als ik was zoo
als jij - dan bleef il;c! 0, wat benijd i"k je, o, wat benijcl
ik je, T i z i a! lk heb je leeren kennen en ik weet hoe je
bent - zoo rustig, zoo voornaam in je denken en in je
doen . Jij weet altijd waar je plicht zal liggen - en al
zul je momenten hebben van zwakheid, omdat je menschelijk bent zooals wij alien . . . . toch zul je weten waar je
peen moet en je z-hlt er ook heen gaan, je z -dlt het bereiken,
dat hooge, dat je je hebt voorgesteld . . . . Je zegt wel eens,
zoo kinderlijk lief, dat ik je veel geleerd heb, maar wat is
dat? het mooiste en krachtigste in je heb je alleen a
jezelve to danker . Ik heb je alleen in de, wereld leeren
lever - meer niet . 0 kind, wat heb ik je benijd om wat
jij hebt en ik niet, ondanks mijn bittere ervaringen : dat
vaste, dat kalme. Jij, jij bent altijd in evenwicht . Jouw
ziel kent die slingeringen niet, die vreeslijke twijfel aan
zichzelf, dat rustelooze zoeken naar wat je plicht is . . . . o
mijn God, ik heb zoo gezocht - en telkens als ik meende
gevonden to hebben, begon de twijfel weer .
Jk begrijp u niet ."
,,Neen, Tizia, hoe zou je? Wat weet je van die afschuwlijke folteringen die me de laatste dagen gemarteld
hebben om to weten wat ik doen m6est ? wat ik doen
m6cht ? vat weet jij van die pijn, die liefde heet ?" - Zij schrikte als had een scherp wapen haar ziel geraakt .
Even zwegen ze in pijnlijke, ondraaglijke stilte .
,,Omdat . . . ik zwijg . . . denkt u dat! Omdat ik niet
khn spreken !" sprak zij eindelijk, met moeite .
.,,Wat N" Hij stond op en greep haar ruw bij cLe hancLen .
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.,.,Wat wou je daarmee zeggen ?" vroeg hij zenuwachtig,
,,spreek dan toch, kind !" Hij deed haar pijn met zijn greep .
,,0, mijn God . . . . moet ik . . . . 't dan zeggen . . . . Jij
denkt dat ik niets voel - omdat ik me niet uiten kan!
Jij denkt dat ik kalm en vast ben - onverschillig en koud,
omdat ik . . . . niet zeggen kan wat er in me omgaat!
Albert, ik ben niet die jij denkt . . . ."
Haar oogen stonden vol heete tranen . je benijdt
me !" riep ze bitter, je gaat we- en je benijdt me nog !"
Hij stored onbeweeglijk voor haar. Het duizelde hem
een oogenblik .
-,,Ik begrijp je niet," antwoordde hij op zijn beurt .
Toen boog hij zich tot haar over en nam haar hoofd
tusschen zijn harden . _,,Heb je verdriet, mijn arse lieveling? Mijn arm kind ?" vroeg hij heesch .
', .Albert, ga niet weg !" snikte zij in wanhoop .
Toen vloog een zonnig licht in zijn sombere oogen .
-,,M'n lief kind !" Hij knielde bij haar neer en trok
baar schokkend hoofd aan zijn borst . ,]Eluil nu maar uit,"
suste hij, ,want straks zullen wij gelukkig zijn ., heerlijk
gelukkig! God weet of ik je twintig jaren a nag binder .
aan mijn oud, mijn somber levee . . . ."
Zij trok haar hoofd terug en zag hem aan met hel
schitterende oogen, stralend van innig liefdegeluk .

unze plicht in Indi~
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J-let is schoon, I-oloni8n to bezitten ; schooner is het,
Dit woord zal sommigen in de laatste
maanden wel eens in de gedachten zijn gekomen, wanneer
zij de pleidooien lazen of hoorden van hen, die van oordeel
zijn dat wij to veel kolonien hebben en maar goed zouden
doen daarvan een deel to verkoopen of althans., tegen beding
van zekere voordeelen, aan eene andere mogendheid of to
staan ; deze zou dan kunnen doers wat ons to bezwarend
schijnt. Wij hebben, aldus is hunne redeneering, reeds de
handen vol ; er wordt reeds alles van onze personeele en
materieele krachten gevergd om. op de eilanden Java,
Sumatra en eenige kleinere, een bestuur to voeren dat
rust en orde handhaaft, de landstreken tot ontwikkeling
en de bevolking tot welvaart brengt ; laat ons onze krachten
dhhrop concentreeren, en aan anderen overlaten Borneo,
Celebes, Nieuw-Guinea, de Timor-Archipel en al wat daar
tusschen ligt.
Er is in die redeneering wel lets verleidelijks, ten
minste voor zwakke naturen, die tegen in spanning en soesah
opzien . De nadeelen, ook in moreelen zin aan de uitvoering
van hun voorstel verbonden, tellen de ontwerpers licht .naar de meening der hoofden en bevolkingen op genoemd,
uitgestrekt gebied vragen zij niet ; zij erkennen, dat men
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uitzonderingen zou moeten maken, bijvoorbeeld voor de
Minahassa, wat de verwezenlijking hunner planners niet
gemakkelijker maken zou ; met onze koloniale geschiedenis
houden zij geen rekening, evenmin als met de contracten,
gedurende drie eeuwen met tal van vorsten en hoofden
gesloten, welke contracten wel jegens ons, maar niet jegens
eene andere Europeesche mogendheid bindend zijn .
In de Maart-aflevering van dit Tijdschrift hebben wij getracht, de aangevoerde argumenten in hoofdzaak to weerleggen. Maar het schijnt ons niet onnut, nog eenigszins
uitvoerig deze vraag to behandelen : is het waar, dat onze
middelen ons niet toelaten, voort to gaan op den tot dusver
gevolgden weg, en onze bemoeiingen met de Buitenbezittingen geleidelijk, ten bate van land en yolk, uit to breiden ?
Die vraag werd in ons vorig artikel slechts met een
enkel woord aangeroerd ; na een kort historisch overzicht
kwamen wij daar tot de slotsom . dat, na hetgeen in de~
negentiende eeuw reeds in Indi8 was gedaan, eene verklaring van onmacht voor de toekomst zeker niet gerechtvaardigd zou zjjn .
De lessen der geschiedenis zijn, en worden, veelvuldig
verwaarloosd ; maar met dat al blijft het woord van V o n
S c h l e g e l waar : ,,Der Historiker ist ein rzickwdrts gekehrter ,
Prophet", - geen beter onderwijzeres dan de ervaring!
Laat ons dus nagaan, wat die ervaring in de XIXe ,
eeuw heeft geleerd .
Toen in 1816, het. gezag over onzen Indischen Archipel
weder uit de Britsche in Nederlandsche hander overging,
waxen onze krachten gering : het leger was klein en zwak ;
geschikte ambtenaren waren er weinig ; en geld . . . . De
Commissarissen-Generaal, die de kolonien moesten overinemen
en daar alles hadden to regelen, kregen twee millioen gulden,
mede ; het budget, voor geheel Indi8, bedroeg voor het jaar
1817 omstreeks 18 millioen (tegenwoordig 160, of daaromtrent .)
In den gedachtengang der hervormers van onze dagen
zou het wel voor de hand hebben gelegen dat men Men-
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hebben wij reeds alle denkbare krachten noodig om, van
Java, eenigszins ten minste, to maken wat er van to waken
is ; alle Buitenbezittingen to zamen hebben nosh voor het
bestuur, nosh voor den Nederlandschen haD del eenig belang ;
laat ons die aan hun lot overlaten of, als eene andere
mogendheid ze wil hebben, laat zij ze vemen . Wij zijn
toch nooit bij machte, er rechtstreeks of middellijk voordeel
uit to tr6kken of er iets goeds tot stand to brengen .
Maar men heeft er toen niet aan gedacht, op die wijze
to spreken. De Indische Regeering heeft er naar omstandigheden, soms met to veel, soms met to weinig ijver, inconsequent ook, naar gestreefd, haar gezag geldend to waken,
46k op de Buitenbezittingen. Zij is daarin thans, wanneer
men tal van kleinere eilanden en landstreken buiten sprake
laat, het verst gevorderd op Sumatra . En nu is ooze
meening deze : even goed als men er, alles to zamen onder
ongunstige omstandigheden, in geslaagd is op nagenoeg
het geheele eiland Sumatra het Nederlandsch gezag duurzaam to vestigen, rust en orde to verzekeren, ontwikkeling
en welvaart to bevorderen in de negentiende eeuw, - even
goed, peen, veel beter, omdat wij over meer personeele en
materieele krachten beschikken en vroeger begane fouten
kunnen vermijden, zal hetzelfde kunnen gedaan worden op
een ander deel der Buitenbezittingen in de twintigste eeuw
en daarna. De tank, "Ons door de historie op de schouders
gelegd," is zwaar, zeker ; maar er is geen reden om thans
bij de pakken neer to zitten en onze onmacht to belijden,
nu wij er ons op kunnen beroemen, in de XIXe eeuw,
under anderen op Sumatra, een goed deel van die tank to
hebben afgewerkt .
Die geschiedenis van Sumatra in de laatstverloopen
eeuw is in hooge mate leerzaam . Zij kan op menige bladzijde feiten aanwijzen, die ons bestuur niet tot eer strekken ;
meermalen is to lang geaarzeld voordat , men besloot to
doer, wat toch noodig was ; sours is de kleinmoedigheid,
eene andere maal de overmoed aan het woord . . . . maar met
dat al, wanneer men al het goed en kwaad to zamen neemt,
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slaat de balans zeer beslist ten voordeele van het eerste
over, en kan men wel gerust verklaren : wij mogen trotsch
zijn op al wat op Sumatra is gedaan, ons optreden daar
is land en yolk ten zegen geweest!
wanner onze voorgangers
in 1816 Sumatra aan eene
rD
vreemde mogendheid hadden afgestaan, met of zonder geldelijke vergoeding ; wanneer die mogendheid daar juist had
gehandeld zooals nu door ons is geschied, - hoe zouden
wij dan nu then afstand betreuren, en jammeren over de
kortzichtige staatslieden van then tijd! Is het dan wel
haast net met zekerheid to voorspellen dat over eene eeuw
dergelijk VODniS zoude worden geveld over hen, die thans
een ander, voor het oogenblik nonogvrij waardeloos deel
onzer bezittingen aan eene andere mogendheid ginger overdoen ? Men bedenke dit wel, voordat men hun advies toejuicht!

Wij willen in de volgende bladzijden, als in vogelvlucht, een overzicht geven van den loop der zaken in de
versehillei3de deelen van Sumatra : hoe de algemeene toestand daar was, omstreeks tachtig jaar geleden, en hoe die
toestand, onder onzen invloed, gaandeweg is geworden .
Heriniierd worde hierbij, dat het gansche eiland bijna anderhalf maal zoo groote oppervlakte heeft als Groot-Brittannig
en Ierland to zamen.
Wij kregen, in 1816, terug onze vestiging ter hoofdplaats Palembang, en, drie jaar later, die ter hoofdplaats
Padang met enkele onbeteekenende posten Lang s de bust.
hat was dan ons geheele feitelijk bezit op Sumatra . En
welk bezit! Te Palembang was, in 1811, onze nederzetting
op last van den Sultan uitgemoord ; ter Sumatra's Westkust had de cost-Indische Conapagnie, voordat in 1795 het
bezit op de Engelschen overging, bij herhaling de intrekking van alle vestigingen in overweging genomen omdat
zij niet het minste voordeel opleverden .
Inderdaad was de geheele ,possessie" van bitter weinig
beteekenis : alles wat op Sumatra gedaan is, kan men zeggen, is gedaan in de negentiende eeuw, - de cost-Indische
Compagnie had daartoe al zeer, zeer weinig voorbereid .
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Den toestand, waarin de landschappen zelven verkeerden,
kunnen wij het best nagaan bij de bespreking der verschilleinde gewesten .
Op Sumatra's Westkust, waar men ten tijde der Compagnie wel veelvuldig strijd gevoerd had, maar met dat al
nergens meer dan een paar uur gaans van de kust was
doorgedrongen, heerschte in 1819 sedert een vijftiental
jaren een hevige burgeroorlog, in het leven geroepen door
godsdiensthervormers, de Padri's, die, het geestelijk gezag
boven het wereldlijke stellende, to vuur en to zwaard hunne
yacht en hunne leerstellingen wilden doen zegevieren .
Hardnekkig was de wederstand die hun geboden werd, , maar
daarop volgden ,groote verwoestingen, uitgezochte wreedheden" . net juk, waaronder de bevolking zuchtte, was
ondragelijk : ,de straf des floods zij het deel van ieder die
tegen Allah's geboden zondigt", zoo heette het, en met de
meeste gestrengheid werd die regel betracht .
Reeds kort na onze vernieuwde vestiging to Padang
werd, van de zijde der verdreven hoofden onze hulp ingeroepen, en, ook uit zelf behoud, werd deze verleend . In den
Engelschen tijd had men de Padri's van Padang verwijderd
gehouden door ,geld en geschenken" .. - het bleven dus
gevaarlijke buren ;, noordelijk, langs de kust, to Natal en
Ajerbangis, zaten nog de Engelschen, wier hulp ook allicht
gevraagd zoude worden wanneer wij weigerden : nu de eerzuchtige Raffles in 1818 reeds een deel der Padangsche
Bovenlanden bezocht en met verschillende hoofden der
wereldlijke partij aanraking verkregen had, was het gevaar
niet denkbeeldig, dat de Engelschen zich, als beschermers
dier partij, in de binnenlanden zouden vestigen .
De gevraagde hulp werd dus verleend. In 1821 begon
de strijd tegen de Padri's, waarbij wij steeds een belangrijk
deell der bevolking op onze hand hadden . Eerst in 1837
was de oorlog, met den val van Bondjol, in hoofdzaak beslist, terwijl de stuiptrekkingen der ,stelselmatig vijandige
partij" nog tot 1845 tot militaire bewegingen dwongen .
Tusschen 1837 en 1845 valt alzoo voor Sumatra's Westkust
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hetzelfde tijdperk dat wij thans in Atjeh doormaken : dat
van de duurzame verzekering van ons gezag, de bevrediging
des lands, afgewisseld door krijgsbedrijven tegen hen, die
met de nieuwe orde van zaken nog Been vrede hebben .
Die Padri-oorlog duurde dus wel lang! Gedeeltelijk
was dit het gevolg van den inmiddels in Midden-Java uitgebroken opstand (1825-30), die inspanning van alle krachten
eischte, zoodat men ter Sumatra's Westkust wel verplicht
was de zaken zoo goed en zoo kwaad als het ging gaande
to houden, maar niet verhinderen kon dat het reeds verkregen overwicht weder voor een groot deel verloren ging .
Zoodra mogelijk, na 1830, werd weder krachtig opgetreden,
en met het eind van 1832 scheen alle tegenstand gebroken .
Men had toen echter to vroeg gejubeld : de algemeene
onderwerping was slechts schijnbaar geweest, en in het
begin van 1833 werden de maskers afgeworpen . Toen werden
posten overvallen, toen werden hoofden die ons steeds
trouw geweest waren afvallig, en eenige maanden bracht
men in ongerustheid door . Maar nu reeds bleek, dat de
eigenlijke bevolking den oorlog moede was, en weldra concentreerde zich de geheele tegenstand in en om, Bond jol .
Onze troepen waren toen, in vergelijk met de tegenwoordige,
slecht bewapend, minder goed geoefend, zonder iemand to
kort to doen kunnen wij ook wel zeggen : minder goed,
aangevoerd, - en zoo werd het Augustus 1837, voordat
Bondjol gevallen was .
Reeds toen, en met meer nadruk enkele jaren later,
kon in eene officie8le instructie worden geschreven : "Ons
gezag berust op het algemeen gevoelen onder de islanders
van onze meerderheid in goede trouw, in wijsheid en in
macht boven hun eigen hoofden, op onze eerbiediging van
hun godsdieust en van hun adat ."
In latere jaren zijn uitgestrekte grensstreken aan ons
gebied toegevoegd : meest op eigen verzoek der bevolkingen,
die zagen, dat hunne buren op gouvernementsterreing
het
beter hadden dan zij ; sours na krijgsverrichtingen, die
vergelijkenderwijs van weinig beteekenis waren en uitgelokt
werden door onze buren, bij wie uit den aard der zaak
0 . E. IV 8
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misdadigers uit ons gebied een veilige schuilplaats vonden .
Ret zou geen nut hebben,, al die grensstreken op to noemen ;
het zal voldoende ziju hier to herinneren aan de afdeeling
Toba, waar de zendelingen der Rijnsche zending zoo verbazend veel goeds hebben gewrocht, en aan de V Iota's,
die een paar jaar geleden na eene nagenoeg geheel vredelievende expeditie aan ons gebied werden gehecht .
Tegenover hen, die in deze vredelievende of gedwougen
uitbreidinc,en
van gezag een bewijs zien van afkeurenswaard
0
,,imperialisme," stellen wij de meening dat men er in den
regel to fang mede wachtte ; nit to ver gedreven zuinigheid,
of uit to ver gedreven lankmoedigheid . Al was de Indische
Regeering volkomen overtuigd, dat de uitbreiding harer
bemoeiingen zou komen ten bate van land en yolk, zij
hield haar dikwijls tegen, alsof zij vreesde dat de bestuurstaak anders to zwaar zou worden . En als zij er ten slotte
toch toe inoest overgaan, clan bleek het wel duidelift dat
de bestuurstaak er volstrekt niet zwaarder door werd : in-

tegendeel .

Zoo is clan Sumatra's Westkust sedert jaren een gewest,
waar de vroegere binnenlandsche oorlogen geheel tot het
verleden behooren ; waar orde en rust zich doen gelden in
steeds wijder kring ; waar de zeeroof langs de kusten sinds
fang is uitgeroeid ; waar de slavernij verdwijnt, met gepaste
overgangsmaatre .o, elen ook in de nieuw aangehechte streken ;
waar goede wepen, waar tal van inlandsche scholen zijn,
waar, alles to zamen genomen, de bevolking wel alle reden
heeft onze inmenging toe to juichen .
Bengkoelen kwam, met de straks genoemde zeeposten
ten noorden van Padang, tengevolge van het tractaat van

1824 in ons bezit .
Vele jaren lang had ons gezag er niet bijzonder veel
beteekenis ; aan het binnenland werd, misschien wel door
de elders, eerst ter Sumatra's Westkust, later in Palembang
gevorderde inspanning, weinig aandacht gew -.jd .
Reeds in 1841 werd door Merkus, die hetzelfde jaar
als Gouverneur-Generaal optrad, gewezen op het gebrek
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aan veiligheid, dat alien vooruitgang belette . De ,,bergvolkeren" maakten de bevolking tot,,slachtoffers van hunne
roofzucht" ; nu deze ,aan herhaalde vernieling harer bezittingen en plantsoenen was blootgesteld", liet het zich
verklaren dat er geen lust tot arbeid en ondernemingen,
bestaat, en deze zijn - schreef Merkus - ,niet aan to
moedigen zonder voorafgaande bescherming, welke met
recht van de regeering mag worden verwacht ."
Sterker nog spreekt de ellendige toestand, waarin de
bevolking verkeerde, uit het antwoord, dertien jaar later
(1854) door haar gegeven aan den assistent-resident, die haar
over haar luiheid en onverschilligheid onderhield : ,Waaromm
zouden wij goede huizen bouwen enn veel moeite en arbeid
aan onze tuinen en akkers ten koste leggen? Morgen
komen de roovers en is al ons zwoegen vergeefseh" .
Die roovers kwamen uit de ,oiaafhankelijke" grensstrel-en, tusschen Palembang en Bengkoelen gelegen . 'Ten
eindelijk, tusschen 1859 en 1868, de noodzakelijkheid er
toe drong die streken onder ons gezag to brengen, is de
toestand in beide gewesten veel beter geworden. En in
de latere jaren kan worden getuigd : de orde wordt overal
bewaard ; veiligheid van personen en goederen laat weinig
to wenschen . De welvaart moge, naar Europeesche opvattingen, niet 91-oot zijn, - van armoede en ellende is
geen sprake meer .
Lampong (officieel genoemd,,de Lampongsche districten")
was in het begin der XIXe eeuw in ellendigen toestand .
In de noordelijke helft heerschte eene,,rampzalige bandeloosheid ." Oude veeten gaven aanleiding tot bloedige oorlogen .
Boegineesche handelaren, door Lampongers bedrogen, verwoestten huiine woonplaatsen . Allerlei ondernemende lieden
trokken gretig van de woelingen partij ; zij verbonden zich
met zeeroovers, 'die weldra in grooten getale het land
afliepen en eene menigte menschen doodden of wegvoerden .
Aldus was de toestand toen wij ons, in 1817, ter
hoofdplaats vestigden, en men kan niet zeggen dat ons
bestuur zich in de veertig jaren, die daarop volgden,
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bijzonder veel aan de bevolking liet gelegen liggen, al
woonde zij niet zoo heel ver van Batavia . Ja, wanneer zij
in verzet kwam, dan hadden er kleine expedities plaats,
in 1834 zelfs eene vrij groote, maar blijvende verbetering
werd niet verkregen . De instructie van 1846 nog luidde :
dat de vertegenwoordiger van ons gezag ,niet nit het oog
moest verliezen de beperktheid zijner middelen ; dat het
gouvernement alle aanwending van buitengewone middelen
zooveel mogelijk wenschte to vermijden en dat hij alzoo,
ook ingeval van weerspannigheid of inwendige onlusten,
zich zorgvuldig had to onthouden van bedreigingen welke
de aanwending van zoodanige buitengewone middelen zouden
kunnen noodig waken, of, buiten uitvoering blijvende,
's gouvernements uaam en gezag in minachting zouden
kunnen brengen" .
Dat was dan wel het tegengestelde, van het tegenwoordig door sommige zoo gelaakte ,imperialisme"! Wij
moeiden ons zoo weinig mogelijk met de zaken des lands ;
hielden er, bij wijze van vlagvertoon, een betrekkelijk goedkoop, en toch eigenlijk nog to duur bestuursapparaat, waarvan de kosten niet werden gedekt . . . zoo konden waarlijk
,,,'S Gouvernements naam en gezag" toch niet in hooge
achting staan!
En het gevolg was, dat to land steeds onrust, ter zee
steeds zeeroof heerschte ; dat Been handelaar, van elders
komende, in Lampong veilig was ; dat de opstandelingen
nit Bantam in 1850 daar eene veilige schuilplaats vonden .
Eindelijk had dan, in 1856, eene militaire expeditie
plaats, die slechts drie maanden duurde en alle vijandige
elementen voor goed tot zwijgen bracht . De geheele residentie werd nu onder de leiding onzer ambtenaren geplaatst,
en 13 a then tijd is de bevolking rustig, tevreden, toenemende
in welvaart . Dat zij geheel op onze hand is, bewees zij
tijdens de Bantamsche onlusten in 1888 : zij verleende geen
schuilplaats aan de gevluchte opstandelingen, maar leverde
dezen uit .
Die geheele periode, van 1817 tot 1856 toe, is toch
eigenlijk wel wat beschamend! . Zij bewijst opnieuw, dat

- 205
zachte heelmeesters stinkende wonden maker en dat wij,
onze bemoeiingen tot een minimum beperkende, niet doen
wat onze plicht tegenover de bevolking vordert . Hoe jammer, mogen wij flu wel zeggen nu wij de uitkomsten van
het tweede tijdvak, van 1856 tot heden, voor ons zien, dat
de Indische Regeering, ten aanzien van Lampong, niet
eerder eene kleine ,bevlieging" van ,imperialisme" had!
Door onze onthouding heeft de, bevolking lange jaren
een ellendig leven gehad ; het gewest kostte vroeger geld
en gaf herhaaldelijk zorgen . Met ons optreden in 1856
kwam aan het een met het ander een einde ; en wie een
voorbeeld zoekt ten betoooe dat de uitbreiding van gezag
de tank der Indische Regeering dikwijls verlicht in plaats
van verzwaart, kan ger ust op Lampong wijzen .
Trouwens, nog sterker
'
voorbeeld vindt men in de
binnenlands ehe,
vroeger
onafhaiakelijke
streken van Zuidl
Sumatra, tusschen Bengkoelen en Palembang gelegen en
thans tot laatstgenoemde residentie behoorende . Zooals reeds
boven, bij de bespreking van Bengkoelen, ward opgemerkt
uit die streken werden geregeld roof- en plundertochten ondernomen op hat aangrenzend gebied ; in 1828 b .v . werden niet
minder dan 150 kampongs op Palembangsch gebied gepl ,anderd of verbrand, en honderde menschen als slaven wegge ,
voerd ; in 1840 wend gezegd, dat de, bewoners van bedoelde
landschappen van rooven en moorden in de aaingrenzende streken hun gewoon bedrijf" maakten . ., . In 1854 ward eindelijk
aan de bewoners van Pasemah eene ,gevoelige kastijding"
toegediend, waarvan de uitwerking echter met hat verdwijnen onzer troepen verloren ging ; eerst na 1859, en
vooral in 1866-'68 wend hat geheele terrein onder ons
gezag gebracht, en daarmede bewees men de geheele bevolking een weldaad . Bovendien, daarmede verschaft de regeering zich-zelve rust . Zij heeft nu minder waakzaamheid to
betrachten, minder troepen noodig dan voorheen, toen zij
steeds op haar hoede moest zijn . Ret in geheel ZuidSumatra gaandeweg toegepast ,,imperialisme" heeft en voor
de inlandsche bevolking, en voor den Staat slechts heilzame
gevolgen opgeleverd .
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Wij komen thans tot Palembang. Het is reeds ter
loops gezegd : onze geheele nederzetting werd daar in 1811,
op last van den Sultan Machmoed Badar Oedin, uitgemoord . De Engelschen, inmiddels in onze plaats getreden
als heerschers over Java en onderhoorigheden, tot welke
laatste Palembang behoorde, zonden naar aanleiding van
then moord eene expeditie, die de vervanging van den vorst
door zijn broeder, A c h m e d N a j a m Oedin, en den
afstand van het tot Palembang behoorende eiland Bangka
aan de Engelsche kroon tengevolge had . Zoo kwamen wij
er in 1816 terug, en spoedig begonnen de moeilijkheden
opnieuw .
De toestandd der bevolking, in 't geheele land, was, kortweg gezegd, O'llenclig . Ads in alle landen onder inlandsch
bestuur was het den vorst niet to doen om de bevordering
van de welvaart zijner onderdanen ; knevelarij en willekeur
heerschten alom ; het juk van den Sultan en zijne trawanten
drukte zwaar op de bevolking .
Bij ons wederoptreden deden ooze bestuurders weldra
domme dingen! Het domste was wel dat men den ouden
Sultan, den moordenaar van 1811, eerst gedeeltelijk, en toen
het bleek dat zijn broeder met de toen nag to Bengkoelen
gevesti-de
En9
: e1schen. heulde, geheel weder in zijn vroeger
t5
gezag herstelcle!!
De gevolgen bleven niet uit : zoodra de gelegen held
gunstig was, wierp B a d aa r 0 e din het masker of en deed
hij een aanval op het garnizoen to Palembang ; een aanval, die
wel afgeslagen werd maar, omdat men zich bij eene herhaling niet sterk genoeg achtte, er toch toe leidde dat het
geheele gewest tijdelijk door ons verlaten werd . De daarop
gevolgde expeditie van 1819 mislukte ; eerst in 1821 mocht
eene sterkere land- en zeemacht er in slagen, den kraton
to veroveren en den Sultan gevangen to nemen .
Nu werd. een zoon van den in 1818 afgezetten Sultan
die zelf denn titel van Soesoehoenan verkreeg en ,in stille
afzondering" to Palembang zouden blijven women op den troon geplaatst . Die zoon, eveneens A c h m e d
N a j a m 0 edin genoemd, heette van een zachtmoedigen
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inborst, maar slechts zeer kort kon men zich vleien met de
hoop dat nu alles goed zou gaan . Zoodra de troepen der
expeditie vertrokken waren, wend geene der bij contract
bepaalde verplichtiDgen meer nag ekomeia, en na vele onderhandelingen werd in 18-23 met den Sultan eene nieuwe
overeenkomst gesloten, waarbij hij, tegen een vast maandgeld van f 2500 .- ons zijn rijk afstond ,met al de attributen
die aan de opperste macht toekomen ."
De Sultan en zijn vader verklaarden zich, bij eigenhandige brieven aan den Gouverneur-Generaal, met deze
schikking zeer ingenomen ; maar dit belette niet dat zij een
jaar later poogden het garnizoen to vergiftigen en daarna
to overvallen . De aanslag mislukte, en daarmede was ook
het eind van het Sultanaat gekomen .
Zooals men ziet : zoolang mogelijk was er naar gestreefd,
het Sultanaat to handhaven, maar telkens kwam, alles verkeerd uit . Men bedenke dit, wanneer er ooit nog sprake
van mocht komen om het Sultanaat in Atjeh to herstellen ;
onmogelijk zou dat niet zijn, want in 1827 dacht de
Indische Begeering nog, ondanks al het gebeurde, aan het
herstel van het Sultanaat in Palembang, ter vereenvoudiging.
M u n t i n g h e, destijds raad van Indi8, was daar v,66"r ; maar
gelukkig wist V a n S e v e n h o v e n de- regeering to overtuigen, dat van een bestuur zonder Sultan minder politieke
ongelegenheden en meer economische voordeelen to verwachten waren (Ook de gang
gang van taken op Lombok in
de laatste jaren bewijst dit) .
Wij waren dan, door den loop der omstandigheden,
de bestuurders van Palembang geworden, maar wij vervulden in de eerstvolgende kwart eeuw de daarmede
aanvaarde taak op zeer bedenkelijke wijze . Wij handhaafden den Rijksbestierder - een schoonzoon van den
ouden Sultan van 1811 - die de traditie zijner vroegere
meesters voortzette, onze ambtenaren om den tnin leidde
en gaandeweg in de binnenlanden alle gezag tot zich trok .
Het scheen wel dat, mits de schijn van ons oppergezag
ter hoofdplaats slechts bewaard bleef, ons bestuur zich er
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slechts op toelegde, zich aan alle bemoeienis to outtrekken,
zelfs, al werd daardoor ons aanzien met voeten getreden .
Van krachtig optreden, wanneer dit toch werkelijk gevorderd
ware, geen spoor .
Of kan het oordeel anders luiden, na kennismaking van
het volgende felt?
Om aan de reeds vermelde invallen en strooptochten
uit Pasemah paal en perk to stellen, wend in 1831 besloten,
to Lahat eene sterkte to bouwen en daar een garnizoen
van 80 man to legeren .
Da,t voor Lahat bestemde garnizoen marcheerde in
in October 1831 derwaarts onder bevel van kapitein V o n
G e h r e n ; hoewel onderweg niets van vijandelijke stemming
onder de bevolking bespeurd was, werd het dicht bij zijue
bestemming verraderlijk overvalle -n en tot den laatsten
man - de officier van gezondheid en 66n Europeesch
soldaat, die tijclig konden vluchten, uitgezonderd - afgemaakt .
En wat deed de Indische Regeering daarop? Diets !
Zelfs de bezetting van Lahat bleef voorloopig achterwege . . . .
Er .-er kon het Loch waarlijk al niet ; het hoofd, dat
kapitein won G e h r e n den doodelijken stoot toebracht, was
twintig jaren nog in functie!!
Wel had de resident MI eis gelijk toen hij, in 1850
aan de Indische Regeering den toestand blootleggende, o .a .
schreef : ,oiaze politieke verhouding to Palembang is thans
deze : wij zijn overheerschers door het recht van de wapenen,
en durven voor onze onderdanen onze rol niet belijden ."
Inderdaad was door onze jarenlang vol-gehouden struisvogelpolitiek de toestand allerongunstigst geworden, en
einde1jil- zag de Regeering in dat het z66 niet langer kon .
De geheele toekomst der residentie stond op het spel, en
nu men eenmaal de zaken zoover had laten komen, was er
Been keus meer . Het gezag, dat men gedeeltelijk zelf
moedwillig
gedeeltelijk zich door den
b had prijsge-even,
ZD
ontrouwen rijksbestierder had laten ontfutselen, moest heroverd worden . Dat heeft, na de verbanning van then rijksbestierder in 1851, tot 1860' toe, veel beleid en veel inspanning gekost, maar het doe] is bereikt . En na de reeds
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ver elde onderwerping der ,onafhankelijke" binnenlanden,
die in 1868 was voltooid, kan men zeggen dat in het geheele gewest tevredenheid, vertrouwen in het bestuur,
veiligheid van persoon en goed heerschen, in volstrekte
tegenstelling met voorheen . Van slavernij is Been sprake meer .
De volkswelvaart neemt geleidelijk toe ; de good- en
petroleumexploitaties openen nieuwe bronnen van nijverheid .. .
Stel tegenover then toestand het nude Palembang, dat
zoo lange jaren zorgen baarde!
De geheele gunstige ommekeer is hat gevolg geweest
van hot daar betrachte ,imperialism e", van hot brengen
van het geheele gebied onder ons rechtstreeksch bestuur .
Hoe kan men dan toch beweren, dat uitbreiding van ous
gezag de kans op verwikkelingen met binuenlandsche vijanden
verhoogt? mist door die uitbreiding zijn er geen binuenlandsche vijanden meer, van wie de rustige bevolking
vroeger zooveel to lijden had .
Bij de boven gegeven schets van de Palembangsche
geschiedenis der 19e eeuw werden geenszins de begane
fouten verzwe-en : er zjjn tijdstippen, ja tijdperken geweest
waarin wanbeleid of lamlendigheid den toon aangaven .
Maar met dat al : wie de toestanden van de laatste 35 jaar
met de vroegere vergel~jkt, en weet dat alle verandering
to danken is aaun onze tusschenkomst, - die zal wel moeten
erkennen dat ons optreden daar ten slotte alles ten goede
gewi,jzigd heeft, en ook dat het niet to zwaar is geweest
voor onze krachteia .
Over Djambi ward uitvoerig gehandeld in een vroeger
deel van dit Tijdschrift (December 1901), zoodat het niet
noodig is daarbij thans stil to staan . Daar geschiedt thans
wat tusschen 1850 en '60 in Palembang geschiedde, en met
hetzelfde success een groot deel des lands is, nu reeds,
rustig en tevreden met ons bestuur. Slechts zij bier aangestipt dat het landschap Krintji, een toevluchtsoord voor
boosdoeners uit de gouvernementsla -n den, en min of meer
aan Ijambi ondergeschikt, na korten, hevigeu strijd ten
vorigen jare onder ons gezag ward gebracht .
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Ook behoeft slechts met een enkel woord to worden
gewaagd van Indragiri, ten noorden van Djambi .
Wij hadden ons daar, in 1838, gevestiyd op verzoek
van den vorst, maar in 1843 uit kwalijk begrepen zuinigheid die vestiging weder opgeheven . Het inlandsch bestuur
vroeg reeds in 1846, doch to vergeefs, omm een ambtenaar .
Merkwaardig zijn de woorden, in 1850 door den onderkoning, die wegens ziekelijken toestand van den vorst het
bestuur voerde, tot den resident van Hiouw gericht : ,sedert
de opheffing van de Nederlandsche vestiging is hier alle
welvaart verdwenen ; alle takken van nijverheid en volksvlijt zjjn vernietigd ; wij, vorsten, kunnen onze waardigheid
niet meer ophouden ; armoede en gebrek nemen van jaar
tot jaar toe ; wij, Maleiers, kunnen geen rijk meer naar
behooren best-uren zonder de -pulp van een Europeesch gezag ;
de overige Maleische staten, die nog zonder die hulp beheerd worden, strekken tot bewijs . Ik hoop dat gij onzen
toestand aan het Nederlandsch gouver .Dement zult bekend
maken, en het verzekeren dat wij niets vuriger wenschen
dan dat de taken op den vorigen voet worden hersteld ."
Maar ondanks then noodkreet lieten wij vele jaren
Indragiri aan zijn lot over, al blijkt uit verschillende omstandigheden dat de verhouding vriendschappelijk bleef .
Met welk gevolg? In 1870 kon geconstateerd worden dat
er vrij wel anarchie heerschte, dat het geheele land in
verval was, dat veiligheidd van goederen en personen gemist
werd en dus de handel kwijnde . In 1876, dat alles getuigde
van armoede en van ,volstrekte onveiligheid, zelfs bij dag ."
Eindelijk, in 1879, toen de anarchie haar toppunt had bereikt - dus to laat om veel moeilijkheden to voorl-oinen!
werd in Indragiri weder een ambtenaar geplaatst . De
moeil.ijkheden bleven nu niet achterwege, en eerst langzamerhand zijn de toestanden eenigszins verbeterd . Maar hoeveel
voordeel voor landd en yolk zou behaald zijn wanneer men
niet, van 1843 tot 1879 toe, eene o . i . niet to verautwoorden
onthouding had betracht!
De Oostkust van Sumatra is eerst in 1858 order onze

souvereiniteit gekomen op verzoek van den Sultan van Siak,
die zich zonder onze hulp niet langer kon staande houden .
Zijne aanspraken op de noordwaarts gelegen landschappen,
tot de grenzen van Atjeh toe, zijn in 1884 afgekocht . Wij
hebben daar dus een aantal, van elkander onafhankelijke
Maleische staten - Deli, Langkat, Tamiang, Serdang, Asahan, Siak enz . - waar, order den invloed van ons bestuur,
alles geheel antlers en ook, mogen wij wel verklaren, oneindig beter is geworden . Al is daar in menig opzicht nog
veel to doer, - het mag wel gezegdd worden dat voorall
de afdeeling Deli, dank zij de daar met Europeesch kapitaal
gestichte ondernemingen van landbouw en nijverheid, een
schitterend bewijs is van den voor alle partijen gunstigen
invloed onzer bemoeiingen .
De binnenslands gelegen Bataksche landschappen, tot
aan het Toba-meer toe, worden gaandeweg op eigen verzoek
onder ons bestuur gebracht, omdat zij zien dat dit rust en
orde weet to handhaven .
Gaat dit all es boven onze krachten? Integendeel, zij
winner er door ; niet alleen in moreelen, ook in materieelen
zin . Deli brengt aan de Indische schatkist veel meer op
dan het kost, en brengt ook aan velen in het moederlandd
winsten, waarvan weder de schatkist pier rechtmatig voordeel trekt.
Men make nu eens de vergelijking! Omstreeks 1840
kon worden verklaardd dat al de staatjes ter Oostkust van
Sumatra door zeeroof en slavenhandel tot bloei, en met de
beteugeling daarvan tot verval waxen geraakt . In 1857,
dat zij, ten prooi aan regeeringloosheid, geheel ontbloot
waxen zelfs van de sporen van vroegere welvaart en grootheid . De vorsten puttee nit hue vroeger aanzien nog
eenige macht op hunne onmiddellijke omgeving, maar werden
buiten hunne woonplaatsen nauwelijks meer erkend . De
verder verwijderde gedeelten hunner rijken waren overgelaten
aan de schraapzucht van mindere hoofden, die nog slechts
n naam hunne vorsten als zoodanig erkenden, maar in
werkelijkheid, als eigenmachtige tirannen, naar hun beste
vermogen, hunne onderhoorigen knevelden en uitpersten .
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Menigvuldige onderlinge oorlogenn deden alle begrip van
veiligheid ontbreken ; het staatkundig bestaan der landschappen was van geen beteekenis meer . Door doming eiandij
en wanbestuur was de bevolking ontzenuwd en grootendeels
verdreven ; duizenden en duizenden zeiden hun geboortegrond
vaarwel en vestigden zich op het Maleische schiereiland ;
de overgeblevenen wachtten zich wel, zich moeite to geven,
tot den arbeid, die alleen dienen kon tot voeding der
hebzucht van verkwistende hoofden .
Hoe geheel anders is alles nu, dank zij ons optreden!
Tegeinover hen, die ons ,imperialisme" of I-euren, die
spottend de schouders ophalen wanneer er sprake is van
Nederland's roeping en plicht in Indi8.1 die meenen dat ons
daar elke inspanning to groot is, maar daarentegen smalen
op ons werk wanneer dit bl .ijkt lang niet volmaakt to zijn,
kunnen wij de meening stellen van den Sultan van Deli
in 1840 .
Deze schreef toes een jangen, sierlijken brief" aan
den ambtenaar, belast met het bestuur over de tot Sumatra's
Westkust behoorende Bataklanden, waarbij hij het verzoek
deed onder ons bestuur to worden gesteld, omdat hij de
goede werking van dat bestuur had leeren waardeeren .
Als er kans was dat zijn verzoek gehoor zou vinden, wilde
hij naar Batavia reizen en den Gouverneur-G-eneraal zelven
om eene vestiging in zijn land vragen . Want, zoo schreef
hij er bij, ,eerst dan zall in mijn land de landbouw kunnen
bloeien en de handel een hooge vlucht kunnen nemen." .
,,Eerst dan ." Wel heeft de ervaring doen zien, hoe
juist de Sultan de zaak inzag : eerst na onze vestiging in
1858 is er orde gekomen in den chaos, is het land geheelg
van aanzien veranderd .
Eindelijk Atjeh .
Zooals bekend, was dat rijk onafhankelijk tot 1874 .
Ret was ook, in den loop der tijden, tot diep verval geraakt ;
gelijk ter Oostkust van Sumatra waren ook daar sinds lang
I,alle sporen van vroegere welvaart en grootheid" verdwenen .
Ret was door zijn zeeroof, menschenroof, slavenhandel eene
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voortclurencle bedreiging geworden voor den rustigen zeevaarder of koopman .
Wij hadden er ons jarenlang weinig van aaugetrokken,
veel minder dan onze internationale plicht was, want bij
het tractaat van 1824 hadden wij ons verbonden, zorg to
dragen voor de veiligheid ter zee. Ter verontschuldiging
kan worden aangevoerd dat wij ons 66k verbonden hadden
de onafhankelijkheid van Atjeh to eerbiedigen, zoodat wij
wel bestraffend, maar, zonder medewerking van Atjehsche ,
zijde, niet tevens regelend konden optreden .
Met het tractaat van 1871 werd de laatstbedoelde verbintenis opgeheven, en nu werden verschillende pogingen
aangewend om, met medewerking van het inlandsch bestuur,
de noodige waarborgen voor de veiligheid langs de kusten
to verkrijgen ; na de ondervinding, langs Sumatra's Oostkust
opgedaan, meende men, zou. eene overoenkomst ais die
met Siak ook hier goede gevolgen medebrengen . Maar
alle pogingen in die richting leden schipbreuk ; was onze
bedoeling al : handhaving van het Atjehsche rijk, maar
onder onzen invloed, - Atjeh zag in al onze bemoeiingen
slechts een aanslag op zijne onafhankelijkheid . Hot wapende
zich, zocht hulp bij andere mogendheden, en eindelijk, in
1873, was de oorlogsverklaring onvermijdelijk .
Misschien was zij to vermijden geweest, wanneer wij
minder bezorgd waren geweest voor de handhaving van
Atjeh's integriteit, of wanneer wij minder hadden opgezien
tegen eene rechts .1- reeksche bemoeilng met de inwendige
aangelegenheden des lands .
vat het eerste betreft, - er
waren in de laatste jaren reeds bij herhaling kuststaatjes,
geweest, die op aansluiting bij ons aandrongen, maar naar
hunnen souverein, den Sultan, werden verwezen ; en wat
het laatste aangaat : er waren, ter hoofdplaats-zelve, een
Arabische en eene inlandsche partij, waarvan de laatste,
met den Sultan, verschillende pogingen deed om zich van
onzen steun to verzekeren . De Begeering to Batavia scheen
echter uitin gen in dezen geest weinig to vertrouwen ; althans,
zij gaf daaraan geen gevolg .
Ons komt het voor dat de toenmalige landvoogd, uit
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vrees van verder to moeten gaan dan vooraf to berekenen
viel, to weinig deed en daardoor zijn opvolger voor des to
moeilijker op to lossen vraagstukken stelde . Hoe dit zij,
die opvolger zag zich, door de verclere houding van Atjeh,
tot den oorlog gedwoingen .
Tijdens dien oorlog is het ook, als vreesde men telkens
to ver to gaan, terwijl men juist daardoor to weinig deed .
Toen, in het begin van 1874, de Kraton veroverd was, was
het, tegenover de Atiehers, het psychologisch moment o ne.
al wat nog weerstand zoude willen bieden, neer to slaan ;
maar integencleel, men staakte de vervolging en meencle
dat het voldoende was, den Kraton to bezetten zoo, dat
ieder kon zien dat het ,voor altoos" was . Natuurlijk, dat
's vijands cooed weldra herleefde, met het gevolg dat de
kolonel Pel een moeilijk jaar had door to brengen om den
Kraton werkelijk veilig to maken, maar daarna erkennen
moest, met de onderwerping des lands geen stag gevorderd
to zijn .
Men bezette daarop een grooter gedeelte van Gr- ootAtjeh, en besloot nu, begin 1877, tot de ,afwachtende
houding" ofschoon de vijand, eenigszins ter-uggedreven, nog
geesszi-ns het hoofd in den schoot had gelegd . . . . met het
gevolg alweder ., dat de toestand weldra *eder moeilijker
werd . Eindelijk volgde, in 1878 en 1879, het krachtig optreden van V a n d e r I-I e ij d e n, die ten miuste in GrootAtjeh een r-ustigen toestand schiep, en onzen tegenstanders
een heilzame vrees inboezemde .
Maar ondanks zijne
waarschuwingen moest hij in 1881 de plaats ruimen voor
een burgerambtenaar, die - naar de uitdrukking van den
lateren generaal V a n H e u t s z - ,het schoone, door den
generaal V a n d e r H e ij cl e n opgetrokken gebouw in korten
tijd sloopte ." Aan de ontevreden elementen werd de gelegenheid geboden, zich tot rooverbenden, deze weldra, zich
tot vijandige benden to vereenigen, en het duurde niet lang
hoogstens twee jaren! - of men moest inzien dat de
toestand ,vrij hopeloos" was . Maar de daarop, in 1884,
genomen beslissing om het door V a n d e r H e ij d e n veroverd terrein weder prijs to geven, was, gelijk door menigeen
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voorspeld en door de sedert opgedane ervaring bevestigd
is, de noodlottigste die men had kunnen semen .
Wij zouden ons in Groot-Atjeh terugtrekken in eene
.,.,geconcentreerde stelling" ; deze zoo inrichten, dat wij er
ons veilig en behaaglijk zouden gevoelen, de rest aan den
tijd overlaten . Dat zou minder geld en minder troepen
kosten, en de Atjehers zouden eindelijk wel genoeg krij gen
van den oorloo, . . . .
Geheel anders kwam het uit . De vijand liet ons niet
met rust, ziekten eischten zeer vele slachtoffers, en de beoogde ,veiligheid" en ,behaaglijkheid" lieten alles to wenschen . Ret kwam zelfs zoover, dat de sterke bezetting niet
in staat was, zich alleen den vijand van het lijf to houden,
en dat men des nachts gewapen4e dwangarbeiders in hinderlaag legde omm voor de veiligheid der soldaten to zorgen!
Ret scheen een uitkomst, dat zich in 1893 de gelegenheid
aanbood, de medewerkiDg to aanvaarden van een avonturier,
T o e k o e 0 e m a r, die zich reeds vroeger- aan verraad jegens
ons had schuldig gemaakt .
Zeer terecht is dan ook, in latere jaren, gesproken van
de beruchte, roemlooze conceintratie ; toes. Oemar in 1896
opnieuw verraad pleegde, gingen de oogen open, en nu
voor goed! Met zelfvertrouwen, na 1881 en vooral na 1884
stelselmatig onderdrukt, schijnbaar geheel verdwenen, kwam
weder boven en deed zich gaandeweg krachtiger gelden .
Na 1896 is niet alleenn in Groot-Atjeh, maar ook daarbuiten,
in de meeste kuststaten en een goed deel van het binnenland, een nieuwe orde van taken geschapen, die land en
volk in hooge mate ten goede komt .
Wat wij in de kleine, geconceutreerde stelling niet
konden doen met 5811 soldaten, waaronder 2333 Europeanen
(sterkte op ult . 1895) en met Oemar's hulptroepen,
kun -n en wij thans wM, over een honderdmaal grooter gebied,
met 6684 soldaten, waaronder slechts 1776 Europeanen
(sterkte op ult . 1902) ; en zoo is in de laatste jaren opnieuw
bewezen dat men, ook met beperkte middelen, zeer veel
kan tot stand brengen wanneer beleid en zelfvertrouwen
niet ontbreken .

2 1 6 -Tog een vergelijking! Generaal V a n S w i e t e n hadd de
beschikking over eene macht van 385 officieren en 7889
militairen beneden lien rang ; met den val van den Kraton de
hoofdzaak beslist achtende, staakte hij verder alle aanvallende
bewegingen . Generaal V a n H e u t s z, met 224 officieren en
6684 mindere militairen, beweegt zich over het geheele
grondgebiedd van het voormalige Atjehsche Rijk, verslaat
al wie tegenstandd biedt, dwingt de voornaamste hoofden,
zelfs den Sultan en P a n g I i m, a P o I i m, tot onderwerping,
en bereidt alzoo, voor de toel-omst, blijvenden vrede en rust .
En . . . men verlieze hierbij niet uit het oog, dat wij den
Atjehers het oorlogvoeren hebben geleercl!
Daar is, in de 31 jaren waarover onze rechtstreeksche
bemoeiingen met Atjeh zich uitstrekken, zeer veel half
werk - of minder! - gedaan . Jarenlang heeft men genoegen genomen met den schijn, wat later altijd opbreekt,
gelijk ook in Palembang en Djambi het geval was . Wij
waren, alles to zamen gen omen, in 1896 niet verder dan
wij in 1874 waren, en men kan dus bezwaarlijlK beweren
dat er 31 jaren noodig zouden zijn omm een land als Atjeh
tot onderwerping to brengen . De offers aan inenschenlevens
en geld, van 1874 tot 1896 daarvoor gebracht, ziju verspild,
omdat het maar al to dikwijls aan beleid, aan doortastendheid, aan zelfvertrouwen ontbrak .
Hoe men hierover nu moge denken, - zeker is het
wel dat de Atjeh-oorlog nu geeindigd is, voor geed . Al
wat daar, in het Noorden van Sumatra, nog geschiedt, van
hoe groote beteekenis op zich-zeif, is bijwerk, dat de hoofdzaak niet meer in gevaar brengen kan . Onze souvereiniteit
is daar nu stevig gevestigd, en een nieuw tijdperk is aangebroken : dat, waarin de door den oorlog geslagen wonden
worden geheeld en de rustige ontwikkeling van landbouw
en nijverheid wordt bevorderd . De haven van Sabang ; de
stoomtram door het gansche gebied ; de petroleum-exploitatie op Atjeh's Noord-Oostkust, de toeneming der inlandsche cultures en van den handel, - alles wijst daarop .
Overzien wij nu een oogenblik het geheel .
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In 1816 beteekende onze macht op geheel Sumatra
-mists. Er zijn vele fouten begaan ; er zij-n, in de verschillende gewesten, tijden van overdreven lankmoedigheid, van
aarzeling, ja, - bet woord is niet to hard! - van wanbeleid geweest . En toch is thans onze macht deugdelijk
in al die gewesten gevestigd, en heeft zij, onbetwistbaar,
een gun stigen invloed op den toestand der inheemsche
bevolkingen .
En, in dezelfde richtiDg, zij bet dan,66k onder ,vallen
en opstaan" is, in hetzelfde tijdsbestek, nog veel gedaan
buiten Sumatra . Men denke aan Bangka en Billiton, aan
Borneo, aan Bali en Lombok, aan Zuid-Celebes, aan de
Minahassa.
Pat alles is gedaan onder vaak ongunstige omstandig-

heden : niet-alleen was de beschikbare zee- en landmacht
naar verhouding tot het uitgestrekte gebied, steeds zeer
Bering en was haar optreden meermalen op verschillende
punter teoelijk noodig, maar ook waxen de geldmiddelen
nooit ruin. : de eischen van het moederland (tot 1877) waxen
zwaar, en aan Atjeh v66r 1896 is veel verspild . . .
Met betrekkelijk geringe middelen is dan, in de XIXe
eeuw, toch wel veel tot stand gebracht waarop wij nu met
rechimatigen trots kunnen wijzen .
Zou het in de XXe eeuw anders gaan 1.)
De omstandigheden, waarin wij verkeeren, zijn gunsti.
ger Van batige sloten" is geen sprake sneer ; het moederland telt sneer dan dubbel zooveel inwoners als in 1830 ;
aan de landsdienaren kunnen hoogere eischen worden gesteld ;
onze materieele kracht- is in vele opzichten - men denke
aan spoorwegen, stoomtramwegen en telegrafen, aan stoomschepen, aan betere bewapening der troepen - vermeer-
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derd en, vooral, de vroeger begane misslagen kunnen voor
de toekomst tot leering strekken .
Met het oog op de in de XIXe eeuw verkregen uitkomsten kan men wel verklaren, dat er geen reden is,
ons onmachtig to noemen om op den ingeslagen weg voort
to gaan . Integendeel, en dat w6l to doen, met beleid
zonder overhaasting, maar ook steeds met bet einddoel
14
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voor oogen, is eenvoudig onze plicht ; minder nog tegenover
ons koloniaal verleden als tegenover de inlandsc"he bevolkingen die, de ondervinding heeft dat wel duidelijk, ook
buiten ons gebied, op het Maleische Schiereiland b .v . geleerd,
niet in staat zijn zich zelve to besturen, en Europeesche
leiding behoeven .
Over velerlei, dat bewijs gaf van geniis aan beleid, van
vasten wil en aan zelfvertrouwen, valt ons oordeel geenszins gunstig ; maar ondanks alle tekortkomingen mogen
wij tenslotte toch wel met eenigen trots spreken van hetgeen op Java, Sumatra en verschillende landstreken daar
buiten in de verloopen eeuw is gedaan . Over eene eeuw
zullen, hopen wij, onze nakomelingen roem kunnen dragen
op de veranderingen, tot stand gebracht op Borneo, Celebes,
Nieuw-Guinea . . . . Ook dan zal de taak van Nederland
steeds zal ons koloniaal rijk in
niet afgewerkt zijn,
waarde en beteekenis toenemen, wanneer onze regeering
haar plicht beseft .
Dan zullen zij, die beweren dat wij niet meer de macht
en de kracht hebben om onzen invloed in den Indischen
Archipel uit to breiden, ook in de toekomst door de feiten
in het ongelijk worden gesteld, gelijk thans de geschiedenis
der XIXe eeuw tegen Jaunne meening pleit . Wat ons betreft, - wij zien de toekomst met vertrouwen to gemoet,
omdat naar onze overtuigiug ook op eene natie deze woorden
van D e G4nestet van toepassing zijn :
En worst'lende winnen wij krachten,
En, dwalende, vinden wij 't spoor .

Scan di navisch e Reisschetsen
DOOR

G . F . HASPELS .

III.

Tusschen Sagen en RuTnes.

Daar is Loch geen sprookje zoo teAr en onwezenlijk, of
liever van zulk een hoogere wezenlijkheid, als de werkelijkheid kan zijn .
Want 't ging flu alles zonder tooverij of hekserij toe :
ik stond in den nog nuchteren ochtend van een Augustusdag
van het jaar des regens 1903 op het dek van de Poljhem ;
,en ik wist het nog heel goed : gisteren middag waxen we
van Stockholm gestoomd - een heerlijke vaart over de
zeevijvers der Scheren tusschen boschrijke eilandjes, met
nu en dan een dorpje of een aristocratische landhuizinge,
±erwijl we soms een gemoedelijk houtschoenertje of visschertje
passeerden . Ik herinnerde me ook nog hoe de kapitein,
galant als een Zweed, me met een buiging de Leeuwarder
Courant van Donderdag 30 Juli had gebracht, en hoe ik,
wat doezelig geworden van dat zien aldoor maar punch
drinker Bier Zweden, me daaruit frisch gelezen had aan . . . .
aan het Verslag van het Bezoek van het Koninklijk Echtpaar in Groningen en, de courant aan den kapitein ,voor
een volgenden Nederlander" terugbrengende, bij mezelf
besloten had, dat - want wie antlers dan de ,stAnfriis" J o h a n
win k 1 e r zou zich op reis de Leeuwarder Courant laten
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opsturen? - dus Johan Winkler die in zijn bekend Nederduitsch en friesch tongvallenboek (,,Dialection") reedsDantzig, Koningsbergen en RUgen als tot ons taalgebied
behoorende had gerekend, nu een paar dagen geleden naar
Gotland was gegaan om ook dat daarbij to annexeeren .
Ook wist ik heel goed dat Gotland, met de oude havenstad
Wisby (of Visby), nuu voor ons lag, maar eveneens dat ik
moest oppassen dat de het dek schrobbende matroos me
niet natputste, en ook dat de Poljhem met zijn verschrikkelijke stoomfluit me weer niet zoo'n stomp tegen de maag
gaf. Er was dus niet het minste mysterie bij en de ver-stoktste paragraphenmensch en reglementenbetrachter zouu
tevreden erkennen dat hier nu eens nets achterstak
en
toch een sprookje was het, niets antlers dan een sprookje .
Dht zou Loch de pure bespottelijkheid ziju zichzelf
aldus to beschoolmeesteren : ,hier ziet ge de Oster Sj6n,
oftewel de Baltische Zee, hier zoo licht van kleur van
wegens hares kalkbodem enz .", terwijl men alleen tijd en
oogen heeft om op to letter of de kristallen poorten van
het zeepaleis, waarop men door de huppelende en door-r
zichtige golven heen de zon ziet spelen, nog niet opengaan,
en de nimfen in sluYers van lichtgroen en blankblauw
die feelge kleuren die de zee nuu reeds draa-t
6 to hunner ,
eer - komen spelemeYeD bij het geschater van water en
zon! En daar dat land, dat is niet Gotland, ook al zoo,
lichtkleurig door then kalkbodem, met warempel vier
ordentelijke windmolens, net als bij ons in Holland
alleen staan ze bij ons behoorlijk op 64n lijntje en niet zoo.
boven op 't krijtgebergte - neen dat is geen land als elk
ander ; wat dat voor een land is, daar moet men de Sagen
over hooren, aldus :
.,,,Bij het begin alley dingen lag in de wereldzee een
schip, Miffi-nut geheeten, en dit was zoo groot, zoo groot,
dat iemand die als kleine scheepsjongen naar de groote
wimpel klom, een grijsaard en wit als een duif was - geworden
wanneer hij weer beneden kwam . De marsen waren gevuld,
met aarde, en dit was het zaailaDd ter proviandeering van
de bemanning . Eens tuimelde hiervan een os met ploegg
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en al naar beneden, en hij vigil in de kombuis in den ketel
met erwtensoep, en met veertien sloe -pen moest men daarin
drie weken zoeken voor men den os terugvond . Op zekeren dag
wilde de kapitein, die met zijn schip in de Spaansche zee
kruiste, eens de Ostersj6n bezoeken . Met bovenmenschelijke
moeite brak hij zich een weg door de Sond, maar toen hij
in de Ostersj8n was, wilde hij terug . Ret wenden echter
wilde niet lukken ; het schip moest gelicht worden . Nu
werd er een gedeelte van den ballast over board gezet
en deze vormde aan den eenen kant Gotland en aan den
anderen kant Oland . Waar Miffinut heenging, weet niemand ;
maar dat het bij storm en noodweer nog in zee rondspookt,
staat vast ."
,,Gotland - zoo vervolgt een andere legende
bleef
echter ronddrijven . 's Nachts zaggen de schippers het eiland
op en neer drij ven, maar 's morgens, bij zonsopgang, verdween het weder onder de golven, om, zoodra de nacht
inviel, weer boven to komen en to gaan rondzwalken op zee .
Niemand durfde er to landen, hoewel men wist dat
het vast en boven water zou blijven, zoodra er een vuur
op was aangestoken . T h j e 1 v a r waagde het eindelijk met
zijn manner, ontstak een vuur, en het eiland verkreeg zijn
vastigheid ; en tot op dezen dag
dag heet de baai, waar hij landde,
,,,Thielvarvil-c ."
En nu een jong windje, op wattige rose wolkjes, op
dat land toehuppelt, dat, binnen de geel-glanzende contour
van zijn rotskusten en krijtheuvels, blauw-groene bosschen
en welige landouwen laat pralen in de morgenzon, nu
doet het er niets toe dat de geologen kunnen aantoonen
dat vroeger de zee veel verder over het land spoelde, dus
't eiland heusch' is opgestegen uit zee, want wij zien het
voor ons als een zich realiseerend sprookje oprijzen uit deze
feeachtige zee .
Ook laat Visby ons in deze stemming .
Amphitheatersgewijze geleund tegen de kalkrotsen (klynt)
ligt de oude stad aan zee . Een stad van enkel ruInes.
Toen zij jong was zag zij de heele wergild tot zich komen,
was ze een vorstin onder de steden, en schitterde met
fabuleuze pracht en praal. Sinds reeds fang vergeten en

- 222
verstorven, eenzamer nu dan zij 44ns , was gevierd, leeft zij
echter onsterfelijk als een schoone doode, eerwaardiger clan
ooit, in haar versiersel van enkel weemoed en herinnering .
Als wachters over haar eerwaardheid staan de ontelbare
torens harer rechte ringmuren, hoog opgericht, en 't grimmige
gezicht gekeerd naar de zee die ze eens beheerschten maar door en over die ruYnes klimt het levered groen en
over die rechtlijnige gebouwen en torens en muren strooit
de morgenzon zooveel stofgoud dat het alles schittert en
fonkelt en sprankelt van leven, maar van onnoembaar-oud,
van roerloos, oostersch, aristocratisch leven . Zoodat V i s b y
is een arabische stad, onder oud woestijnstof in sappig oasegroen en felle zon, maar aan een koele zee gelegen - dus
een sprookje dat werkelijkheid is geworden . En hoewel
we naderen, Loch blijft het zoo . De PoIjhem stoomt flu
langs een dierbaar oud brikj e - en waar ziet men die nog ? dat aan de ra's de 's nachts natgeregende zeilen gaat drogen,
de haven in. Hoe stil is deze voormalige Hanzehaven!
Niet slaperig-stil, als bv . Damme, eens de groote havenstad
van Brugge, thans dommelt aan een flood vaartje, maar
levendig-stil nu de lichte golfjes uit die mooie zee zoo
frisch babbelen met de oude trade . En de bouwvallige muren
en torens rijzen met hun ongerepte majesteit zoo vla'k aan
de haven dat de kennismaking met Visby onwillekeurig
begint met de beklimming van den ringmuur .
Het steile walpad loop ik op, klauter dan, gelokt door
een ,verboden toegang," een brokkeligen muur op en sta
bovenop een bolwerk, Skansen . Eenn klein ventje zit rustig
op den rand en laat zijn afhangende beenen tegen de oude
steenen trommelen, ter begeleiding van een liedje, waarvan
ik niets versta . Hij is blootshoofds en zijn gelig haar ziet
stoffig alsof hij bepoederd is met rulnestof - evenals alles
hier die grijze rulnekleur draagt . Al deze oude bouwwerken
zijn opgetrokken van de kalkrotsblokken, genomen uit den
krijtbodem (klynt), en zijn daarom saamgegroeid met de
natuur, er mede geassimileerd . Precies als dit geelharige
jongetje, wiens fielder liedje een harmonisch contrast is
met deze ruYnes . Want aan den voet der Skansen strekt
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zich een frisch park uit, waaruit pier en daar groote brokken
muur oprijzen . Dat zijn de resten van den Fisborg, in zijn
tijd een der geweldigste sloten van het geheele Noorden .
Trotsch en grimmig heetten zijn talrijke hoektorens, a
Kik-ut en Sink-upp ; wijdsch van naam w ares. d e gebou.wen
binnen de geweldige muren als Ainiralitets-kastellet en
Kanslihuset ; krijgszuchtig die koningen en stadhouders die
uit deze ridderzalen neerzagen op de zee waar zij vochten
met zeeroovers of daar zelf vrijbuiterden . In naam ter verdediging van Visby's haven, inderdaad een twistappell voor
Zweedsche, Duitsche en Deensche legers heeft ,det store
(groote), starker och hdrliga Visborg" geen schoone geschiedenis en een smadelijk uiteinde gehad . V66r de Denen het
bij den vrede van Lund (1679) aan Zweden moesten teruggeven, lieten zij het gedeeltelijk in de lucht springen, en de
geweldige bouwheer Koning Karel XI liet in Visborg . . .
twee koninklijke kalkovens aanleggen, waarin Visborg
wend omo-ezet tot balk, voor de paleizen van Stockholm en
Karlskrona . En thans liggen de armzaligste hutjes van
Visby met kleine tuinfjes achter het plantsoen waar eenszich statige ridderburchten verhieven, en de norsche torenSlokop de zee bedreigde!
Gelukkig, dat de ringmuur grootendeels is blijven staan .,
Hij dateert uit 1288 toen de heidensche ,offerstede" (Vi =
offerplaats, by = stad) een voornaam, lid van het I-Tanzeverbond en de misschien belangrijkste stapelplaats van den
Noord-Europeeschen handel was geworden . Want de handelsweg van Perzi8 en Indict naar Europa liep toen langs de
Wolga naar Novgorod, en van Novgorod naar Visby, zoodat
dan ook de Gotlanders in Novgorod hun factorij, de 1 ,Gotenbof" en twee kerken hadden, gelijk de Hussen in Visby
ook hun handelskantoren en een eigen kerk bezaten . En
zoo wend Visby de Beurs van Noord-Europa, waar de kooplieden van Mbeck, Brugge en Amsterdam hun oostersche
waren kwamen inslaan . Visby kreeg gezag en gaf het
Wisbysche zeerecht - in 't platduitsch zegt B a e d e k e r,
in 't middel-nederlandsch zeggen wij - het „Water recht,
dat de Kooplilde and de Schippers gemaket hebben to
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rijkdom .

Maar nog meer kreeg Visby een fabelachtigen
Een oud rijmpje zegt er van :
Goud wegen de Goten op weegschalen log ;
Met d'edelste steenen zij bouwen ;
De varkens eten uit zilveren trog ;
Van goud is het spinwiel der vrouwen .

Eigenlijk staat er in 't oorspronkelifte : ,zij spelen met
d'edelste steenen ." Maar onwillekeurig werd het bouwen
door de herinnering aan den St .-Nicolaus . Deze was de
voornaamste der zeventien stadskerken - waarvan er nog
maar 44n, de St .-Maria in gebruik is,
door de prinselijke
koopstad, als door een bouwmanie aangegrepen, opgericht .
En toen de St-Nicolaus zich hoog op de helling, waartegen
Visby lag, verhief, toen plaatsten die handelsvorsten in
zijn westelijken topgevel, midden in de beide roosvensters,
twee enorme karbonkols, die, zegt de sage, zelfs 's nachts
z66 fonkelden dat zij den zeelieden tot een baken waren .
In elk geval moat Visby fabelachtig rijk zijn geweest .
Want dat een kleine stad - van de ± tachtig duizend
zielen mochten alleen de kooplieden, de goudsmeden en de
bakkers, een tiers a twintig duizend, binnen de muren woven.
(een aardige tegenhanger van koopluitrots tegenover adeltrots) - zoovole kerken kon stichten, zegt daarvan misschien
nog niet zooveel, als dat het dezen ringmuur kon bouwen .
Deze geweldige muur begon aan de haven, klom fangs de
Skansen omhoog, over de hoogste klynt, om. na de stad
geheel afgesloten to hebben weer in zee to dalen . En op
dezen muur stonden de tot zeventig voet hooge torens ;
- waarvan er nu nog acht en dertig staan, - terwijl tusschen
deze een menigte hang- of zadeltorens, waarvan er nog
slechts acht over zijn, zich omhoog beurden .
Goon wonder dat de koopman, in de laatste jaron der
dertiende eeuw op deze Skansem staande, zich een vorst
gevoelde . Daar die wijde zee was zijn gebied, waar ziju
schepen scbatten haalden van verre ; deze stad van kerken
en hooge huizen was zijn paleis, en deze ringmuur, grimmig
oprijzend uit de stadsgrachten, zijn tegenweer en vaste burcht!
Ik wandolde op, klom. van den muur af en ging, terwijl
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me een span van die Gotlandsche hitjes (skogsruss) wild
voorbijsnorde, door de S6dra Stadsporteu buitenom verder .
En no,- leer clan boven op den Skausen kwam ik hier
onder den indruk van dit wonderwerk van verweerk-unst .
Op het smalle paadje stoot mijn voet telkens tegen een
ouden muursteen van kalkrots, en grijs, zooals pier alles
grijs is . Boven me de blauwe hemel, gelijk die holder
staat boven een vroolijke zee, waarvan ikooh hierde breede
frischheid inadem . En v66r me de lange lijn van den
machtigen muur, bij deze morgenzon hel-jong van kleur en
z66 weerbaar ais telden we flog de veertiende eeuw, en
toch zoo sprookjesvreemd als een versteende fautasie van
't Oosten ; en op den muur de gekanteelde torens gals
zoovele reuzenwachters, versteend in hun wil om to waken
over de heerlijke veste Visby, en toch gedwongen haar
tragischen val to aanschouwen. Twee groote bressen in
den muur vertellen daarvan . De eerste sloeg de honing
van Denemarken, Valdemar Atterdag, in 1361 . Vald e m a r was een monarch voor wien hot volbrengen van
zjjn plicht moot bestaan hebben in het doen van zijn wil .
Nobel, doorzettend, ~jskoud-bereke-uend, heden dht achteloos
wegwerpend waarvoor hij gisteren alles waagde, een man
van recht mits hij den norm des rechts kon aangeven,
begonnen als enkel overwinnaar en na jaren van verdiende
ballingschap ge6indiqd als boeteling, maar trots alles een
koning, kreeg hij zijn bijnaam A t t e r d a g van het veerkrachtige van zijn karakter. Want bij het onberekenbare
van zijn gewaagd leven placht hij to lachen : ,,T morgen er
del atter dag, morgen konit weer een dacr!" en zoo noemde
hem zijn yolk A t t e r d a g. Dat die Hanzesteden zich to
hoog verhieven, en zijn plannen .leer geld vereischten dan
hij bezat, was voor V a 1 d e m, a r reden genoeg om Visby
aan to vallen . In 1361 landde hij met een grout leg er, en
-mat er toen gebeurde vernemen we een paar minuten vender .
Daar ligt de Korsbetningen, d. i . de Kruisweide, een glooiend
grasveld, waar op een geringd kruis van kalksteen nog
deze inscriptie leesbaar is : ,anno domini MCCCLXT seria
tertia post jacobi ante portas Wisby in manibus danorurn cecide-
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rent gutenses, hic sepulti, orate pro eis" d . i . ,in het Saar onzes

Heeren 1361 den Dinsdag Da St . Jacob (27 Juli) vielen de
Goten v66r de poorteu van Visby door de handers der
Denen . Hier zij -a ze begraven . Bidt voor hen ."
Op then dag toch deden 1800 burgers, vertrouwend
op hun goed recht en dapperheid, een uitval omm den roover
to keeren, maar vielen alien . De stad opende de poorten
voor V a 1 d e m a r, die een stuk der muren liet neerwerpen, ,
en door de byes de stad bins entrok. Op de markt liet hij
drie van de grootste eaten die to vinden waren plaatsen,
en beval dat deze binnen drie zonsondergangen moesten
gevuld zijn met edel metaal ; zoo niet, dan zou Visby verwoest worden . Zoo rijk was toen de stad, dat reeds den
eersten dag de vaten waren gevuld .
Dit herlezende zag ik weer het groote schilderij van
den Zweedschen schilder C . G . H e 11 q v i s t (+ 1900), waarvoor ik eenige dagen geleden in het Nationale Museum van
Stockholm zoo lang had stil gestaan . Onder het doek, in
1882 to Minchen geschilderd, staat : Valdemar Atterdag brandslatter Visby . Op een troon zit hij, de man van ijzer, met
de donkere, meedoogenlooze oogen . 't Is alles purper, de
troop met het opse .hrift Waldemarus, de trappers en de
koninklijke mantel, los om. 't kuras geslagen . En daar
homers de burgers met hun schatten : geld, armbanden,
gespen, ketens en vaatwerk van filigraanwerk en massief goud
(- zooals nog in 't zelfde museum onder oude kleinodi8n
van Visby een halsketen is to zien van een kilogram goud -)
van alle kanten komen ze ; een prinselijk koopman wiens
page bezwijkt onder den last der kleinodi8n, een jong echtpaar hun kindje aan de hand, een monnik met scherpe,
vragende trekken, tot een bedelaar toe met zijn m-u-ntstuk,
allen komen om die gierige vaten to vullen . De smalle,
weelderig-versierde koopmanspaleizen schouwen vreemd toe .
Hoe stil is het op deze markt, waar an ders in alle talen
van het Noorden grootsche ondernemingen worden opgezet
en afgewikkeld . En in de zware stilte niets dan de klank
van 't edel metaal, dat, met woede neergeworpen, door den
koninklijken roover niet eens zal worden geteld,
maar eenZn

- 227
voudig gemete-a . Scherp en vaIsch klinkt het ainders zoo
welluidend metaal! Koud zit echter Valdemar toe to
kijken alsof 't hem niet aanging, en hij eenvoudig
eenvoudi- een plicht
vervulde . Meesterlijk heeft Hellqvist naast den troon
een geharnaste schildwacht gezet . Als een rots van ijzer,
staat deze daar, onbewegelijk, met gesloten vizier . Hij is
het eigenlijk die het geheele tafereel beheerscht, de Blinde
Macht, waaraan de koning gehoorzaamt . V a 1 d e m a r troont
daar niet als triumphat- or ; hij zit daar zonder deernis ja,
maar ook zonder vreugd, wel onverzettelijk, en volkomen
verzekerd dat hij deed wat hij wilde en wilde wat hij deed,
en toch met een zweem van bevreemding in de koude oogen,
zooals een man van groote daden ridden in de aangrijpendste
gebeurtenissen sons zichzelf aan het werk kan zien eii zal
vragen : ,ben ik het die dat daar doet ?" Deze V a 1 d e m. a r
is geen harteloos roover van beroep, geen geboren geldwolf - maar dat moest nu maar eens uit zijn met die
grootdoenerij van die kruideniers-steden, en hid zal bij de
gratie van zijn zwaard hun geld eens gaan uitgeven zooals
een koning dat doet! Eigenlijk, moest hl het geld in banden
zijn van den koning! En God dan? vraagt hem 't scherpe
monniksgezicht . Voor zulke ijdele vrageu heeft V a 1 d e m . a r
ub Been tijd . Als in 44n dag deze vaten gevuld zijn, zal
hij de wouingein, pakhuizen, kloosters en kerken toch laten
plunderer., ja tot de kerkklokken en de karbonkels van den
om. d am.
St . Nicolaus toe in zijn schepen laten drag en
i n een schipbreuk al zijn schepen to verliezen, en zelf ter
nauwernood zijn leven to behouden! En een leven dat
van dan aan Mn nederlaag wordt, en in angst en twijfel
eindigt, zoodat hij op zijn doodsbed hulp smeekt van de
stichtingen, die hij ten zoen had opgericht, en roept : „Help
mij Esron! Help mij Sor8, en gij, groote klok to Fund !"
Maar nu zit hij in zekerheid, gebiologeerd door die ijzeren
figuur naast zijn troon, een machtige op den troon, en toch
een al to menschelijk mensch!
Ik wandelde op, en voelde een vreemd medelijden in
me met het arme Visby, dat niet meer had misdaan dan
dat het al to voorspoedig was geweest . En nog dieper
ZD
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muren en torens, voor de tweede bars stond, in 1525 door
de L-dbeckers iv den muur gebroken . Liibeck was van
den beginne Visby's concurrent . In 1280 maakten ze nog
een bond tegen de zeeroovers, maar reeds in 1293, dus
slechts vijf jaar nadat Visby zijn prachtigen muur bouwde,
besloot de Hanze dat van het hof van Nowgorod flog
alleen naar Lilbeck app6l kon worden aangeteekend . Van
dat oogenblik hield Visby op de regeerende stall der Oostzee
to zijn . L -dbeck nam de leiding in den oorlog der Hanze
tegen Valdemar, Visby ging achteruit, en de eens zoo
trotsche stad wend in 1525 als vrijbuitster door Lilbeck
getuchtigd .
De Deensche admiraal S 8 r e n N orb y Loch had zich
er genesteld, en. pleegde met zijn kapervloot voortdurend
zeeroof op de Duitsche schepen . Lilbeck duldde dat niet
larger, nam de stad in, brak een byes door den muur, gooide
de haven dicht, en reeds in 1530 schreef At a r i a, de zuster
van K a r e 1 V en regentes der Nederlanden, in een openlijk
schrijven : ,Visby was eens de voornaamste handelsplaats
der Oostzee, en nu liggen haar tempels in rulnen ; dat is
Gods wit, die daarmede wil aantoonen dat er op deze aarde
niets is to vinden, waarop men zich kan verlaten ."
Overweldigd door het weemoedige van die muren en
torens, half jammerlijke ruInes, half verweerwerken zoo
trotsch als men zich maar kan denken, en daarbij door die
zonverlichte kalksteen zoo hel opstaande tegen die felkleurige zee stond ik- op de hoogte bij de Norra Stadsporten lang to kijken, doodstil, of - zooals de Zweden zeggen : Cyst sore inuren, stil als een muur .
,Das hatten Sie ja nicht geahnt, dass es hier so wundervoll ware. Ja, ich sah' sogleich dass Sie kein Schwede sind .
So Hollander ? Nun das ist einerlei ; holliindisch ist ja
plattdeutsch . Nicht? Nun, such gut, aber wundorvoll ist
Visby . Ich komme hier nun schon zehn Jahre jeden Tag,
and es wird jeden Tag sch8ner . Sie bleiben hier lange?
Ich werde Ihnen alles zeigen. Schaffen Sie den Baedeker
nur fort ."
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Ilet was een oude grijze peer, met groote blauwe brilleglazen onder een strooien flambard, die me met zulk een
vaderlijk gezag toesprak dat ik dadelijk den Baedeker gehoorzaam bij me stak . En nu kreeg ik een lang verhaal
dat hij eigenlijk uit Pommeren kwam, en oeconoom was,
xnaar nu zijn boerder~j had verhuurd . Sinds then tijd had
hij eerst Visby ontdekt . Vroeger was hij er wel honderdmaal geweest zonder het eenmaal to zien . Hoe dat mogelijk
was? Wel, vroeger was hij er altijd gekomein met zijn
bouwknecht, en daar deze, heelemaal geen vriend van het
Gothenburger-stelsel en vindend dat het onderscheid tusschen
stad en buiten vooral bierin 'bestond : dat er in de stad
geschonken werd en buiten niet, dan regelrecht naar de
utskdn7cningsbolag ging, om to probeeren in hoe korten tijd
hij beschonken kon zijn, terwijl zijn meester ner-gens oog
voor had dan om zoo spoedig mogelijk de stad en de verleiding maar weer achter den rug to hebben . Nu deze er
woonde, deed hij elken dag een bedevaart langs al deze
torens en ruInes, en met den dag werd Visby hem dierbaarder . Maar 't mooiste bleven Loch de St. Katarina en
Jungfrutornet . Daar was ik toch reeds geweest? Niet, ja, hij
moest nu gaan eten, maar de Tungfrutorn lag daar voor mijn
neus, en de St .-Katarina, die zou hij me dan wel eens wijzen,
daar kon Loch niemand me brengen als hij alleen .
Daarmede ging de oude peer naar huis . Een oogenblik
later zat ik aan den voet van den Jungf-rutorn, en herlas zijn
legende : ,,er was in Visby een zekere N i 1 s G u 1 d s m, e d
komen wonen, wiens dochter z66 hoogmoedig was dat zij
in straatdeunen bespottelijk werd gemaakt . Om zich to
wreken ging Nils Guldsmed naar Valdemar Atterdag en vertelde dezen van Visby's rijkdom . Maar daar
G u 1 d s m e d V a 1 d e m a r niet voldoende kon inlichten, verkleedde deze zich als koopman en reisde zelf naar Gotland .
In Visby echter kon hij niet komen ; de poorten bleven strengvoor vreemdelingen gesloten . Maar een zekere U n g h a n s e,
die onder den rook der stad woonde, nam hem gastvrij
op . Deze U n g h a n s e had een zeer schoone dochter, en het
duurde niet lang of het meisje was verliefd op den knappen
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koopman, in wien zij Been verrader vermoedde . En daar
zij vrije toegang tot de stad had, kon zij hem al die inlichtingen geven, waarom hij verzocht . Toen hij genoeg wilt,
na
hij afscheid met de belofte over een jaar weder to
komen . En mocht het sours geen vrede zijn, dan moest zij
vooral een witte vlag uitsteken, zoo zou haar en haars
vaders huis geen leed geschieden . . . En toen V a 1 d e m a r
't volgend jaar met zijn leger weer naar Denemarken was
gevaren, medenemende Visby's rijkdom, macht en eer,
herinnerde men zich dat gedurende het beleg uit UT nghanse's huis een witte vlag had gewaaid, zag men dat
zijn huis van plundering was verschoondgeblevenenbegon
men vermoedens to mompelen . In haar grenzelooze droefheid, dat haar liefde 't verderf was geworden van haar vaderstad, bekende -Unghanse's dochter alles . En het oordeel
luidde dat zij levered zou worden ingemetseld in den toren
aan de zee, die sedert Jungfrutornet heet . Alaar ook pier
kon de schuldige jonkvronw geen rust vinden . Elken
Dinsdagnacht staat zij tusschen de kanteelen van den toren,
en ziet uit of niet eene van Visby's dochteren haar komt
verlossen - want zij kan geen vrede krijgen, zoo niet een
maagd van Visby aan de liefde haar leven offert, en met
haar bloed verzoening doet over de schuld van U n g hanse's dochter ."
In het plantsoentje aan den voet van den Jungfrutorn
zat ik, luisterend naar het eentonig ruisehen der zee op
het strand van kalkgruis, langen tijd me to verdiepen in
deze sage . Niemand stoorde me. Want hoewel Visby nu
een badplaats heet, eenige malen vereerd door een bezoek
van den "Reisekaiser", en in 't bezit is van een enor
Stadshotel met, bijbehoorend Paviljong, waren er in dezen
regenzomer bijna geen badgasten. .bier tenminste was er
niet 64n . Daarbij Rep het naar twee8n, het uur waarop
de Zweed middagmaalt, zoodat alleen een paar kinderen
aan zee i9aar aardige kalkformaties liepen to zoeken - en
deze negeerden me zooals alleen kinderen , dat koninklijk
kunnen doen . En zoo in eenzaamheid luisterend naar die
,sage, erkende ik de schoone realiteit er van . Geen oogen-
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blik kreeg ik last van de vraag : of flit nu heusch zoo
gebeurd is? Ook beving me niet de lust tot allegoriseeren,
noch minder tot moraliseeren . Neen, deze sage is po8zie,
de volkspo8zie die den val verhaalt van de schoone maagd
Visby . In then val is schuld, zeker, maar 't was reine
liefde die den val veroorzaakte . Wie durft de liefde veroordeelen, ook al weet hij dat de liefde een mensch soms
meer laat doen, dan een mensch geoorloofd is to doer ?
Is de liefde niet het absolute vertrouwen, en is het niet de
wijsheid des floods die zegt dat niemand to vertrouwen' is?
Het is waar, de liefde is niet voorzichtig, maar leidt zij ook
niet uit de kelders van angst en onzekerheid op de vrije
velden der vreugde en zonnige kennis? Maar helaas, de
mensch is zwak, en zijn arme ziel kan dronken worden van
then sterken zonnewijn, en smadelijk is zijn val ; en als hij
valt, valt er zooveel . En schuldig verklaard gaat hij gewillig en bevende tot de boete, en toch : hoe noodzakelijk
en goddelijk-recht ook de weg -der boete 'is, vrede is er op
then weg niet to vinden . Alleen liefde verzoent liefde's
schuld . Slechts hoogere en sterkere liefde schenkt herrijzenis aan de liefde door eigen schuld gedreven in den
dood . 0 het is waar, om to schreien waar, dat IT n g h a n s e's
dochter door het gevallen Visby levend is ingemetseld in
den Jungfrutorn, maar het is even waar, om voor to danker
waar, dat zij nog elken Dinsdagnacht uit haar kerker opstaat
om to zien, of die liefde naakt die met het offer van het
eigen leven haar schuld uitwischt, en Visby zal geven haar
herrijzenis .
Dit is zoo innig-po8tisch waar, dat het heiligschennis
is dit to willen gaan realiseeren . Zooals Emilie Ely gareCarl4n heeft gedaan in haar roman Jungfrutornet, een
werkje uit den nabloei der Zweedsche romantiek van 961
ouderwetsche bladzijden. Door het breede, zoete Zweedsch
is de lectuur er van niet onaangenaam, en daar men geen
oogenblik de gedachte krijgt dat het meenens gaat worden,
laat men zich genoeglijk schommelen op de hooggaande
golven dezer radicale romantiek - radicaal is men nu eenmaal in 't Noorden altijd, in de politiek, gelijk in elk genre
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van literatuur, ook in de nieuwste - zonder ook maar to
denken aan de mogelijkheid van zeeziekte . 't vas trouwens to verwachten dat Visby ,ein gefundenes Fressen",
een oestersoupeetje met champagne, moest zijn voor zekere
romantiek. Vooreerst : het hartje der middeneeuwen, clan
rulnes in alle denkbare soorten, verder sag
cen en legenden
voor het grijpen, en eindelijk de zee voor 't betoonen van
Vikingermoed .
Nu, Flygare-Carl4n heeft ons niets
gespaard . Op den voorgrond zeesch -uimers, kinderroovers en
smokkelaars op wie thuis de zachtzinuigsten der vrouwen
en de aanminnigste dochters wachten . Op den achtergrond
geweldig vorwikkelde geheimzinnigheden die enorme onthullingen beloven, mitsgaders een rijke erfenis die - we
zijn in de eerste helft der 19e eeuw, toen Holland nog
rijk scheen - uit Holland moot komen en waarvoor we
op de reede van Vlissingen komen to liggen . En als hoofdpersoon het geroofde kind, dat in de zwaarste beproevingen
wordt opgekweekt tot een branie van eon held . Voor hem
is de jorikvrouw van Visby-! Maar, o wee, zij moet, om do
bloedschuld haars vaders to verzoenen, haar liefde geven
aan een doofstommen stakkert, wiens brooder door haar
vader is vermoord . Zij heeft den held lief, maar offert haar
liefde aan den stakkert . Maar nu blijkt op 't laatste
oogenblik dat de vader onschuldig en het offer onnoodig is .
Zij wil echter haar belofte aan den doofstomme gestand doen .
Ook de held, die natuurlijk de broeder des doofstommen blijkt
to zijn, staat zijn geliefde of aan zijn armen brooder
hot wordt een combat de ginerositis dat hooren en Zion
vergaat - totdat een pistoolschot weerklinkt van den
.,Tun9 frutorn, en men daar den doofstommen bruideoom , vindt,
die zichzelf 't levee benam om hot geluk van zijn brooder
niet in den weg to staan .
Roe komt hot nu dat de sage zelve de ziel zoo ontroert, de driedeolige roman erover niets doet, of neen de
stemming bederft? Want de roman zet de sage op eon
draaioruel,
en maakt er van :
in
Komt vrienden, luistert naar mijn lied :
Wat er to Visby is geschied .
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Want al die plassen tranen, al die heldendaden zoo,
enormm dat elke politieagent zich verplicht zou rekenen de
bedrijvers van zulke buitensporigheden in to rekenen, al
die fantastische verwikkelingen welke zoo natuurlijk worden
opgehelderd, ze ontroerden me niet, brachten me Been
oogenblik van mijn stuk, integendeel ze koelden me op, en
maakten me zoo nuchter, dat ik overwoog : of die helden na
hun opvoering nu eerst een broodje met ham zouden gaan
eten, of hun belasting betalen, of hun haar laten knippen .
Deze averechtsche uitwerking is Loch niet to wijten aan
de romantiek? Of aan de Zweedsche manier? Toch, ik meen
eenigszins aan beide . De romantiek ging 't pad der fantasie
op, zocht daar het grootsche, en vond dat in het buitengewone . In haar jeugd vond zij het gewenschte in het
Verleden, toen de menschen mooier, de harten grooter, de
vuisten sterker waren . Ret Verleden dan in fantastische
kleuren weergevende schiep zij de voorbeeldige uitzondering .
Sinds een realistischer geschiedbeschouwing haar het geloof
in 't Verleden ontnam, zocht zij het buitengewone in aparte
moraal en uitzonderings-evallen, die zij, bij gebrek aan
geloof, met veel gevoelsopwinding! als voorbeelden kaleerde,
maar niet koninklijk oplei ; en werd aldus de decadence
romantiek, een kerk ingericht voor cafe . Jong echter bleef
de romantiek zoolang ze in 't Verleden geloofde, dat derhalve
idealiseerde, en het weergaf eenigszins als heilige historie .
Haar verlangen naar dat voorbeeldige Verleden goot over
de historie het licht der sage. En de sage vergroot, maakt
den gewoi3en mensch een buitengewone, en daar heeft de
roinaantiek het gewenschte bereikt : het buitengewone is het
eigenlijke, het echte . - Niets tegen to zeggen ; de romantiek
is een werkhypothese als elke andere ; ja, minstens een zoo
goede als 't realisme bv . is . Ook nog voor onzen tijd . Dat
toonde Lagerl8f, die aan het realisme de romantiek
paarde, in haar schitterend debut : G6sta Berlings Saga.
NVie echter dit fantastische werk niet als Saga leest, waarvoor 't zich geeft, last zich of verkeerd opwinden, 6f moet
zich ergeren . Maar niet slechts de lezer, ook de romantiek
zelve vergat vaak dat zij het licht der fantasie en sage liet
0. E. IV 8
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vallen over de historie. Dit vergat, bv . F I y g a r e - C a r 16 n
toen zij haar keuze had laten vallen op dit romantisch
thema. Want Jung frutornet moest komen . Had zij dit werk
niet geschreven, tien anderen hadden er voor klaar gestaan .
De romantiek moest wel de hand leg gen op dit gegeven .
De grootsche historie, de ideale eischen, het heftig ontroerende, tot de couleur locale toe, alles gereedliggend materiaal voor een echt kunstwerk der romantiek
en 't werd
de banale Jung frutornet . Hoe werd 't zulks ? Door gemis van
sage-stijl en sage-stemming . De po8tische gestalten der
sage gekleed naar- de laatste mode, en de meest alledaagsche
menschjes op-evuld met sage-gedachten en -woorden . Een
tragisch-komische maskerade, een bespottelijk waken der
po8zie . Dit willen realiseeren van de sage weed een ontbladeren van de roos, om daarna de rozebladeren, op ijzerdraad geprikt en rijkelijk besproeid met rozewater, aan to
bieden als de ware roos zonder doornen . Het werd natuur,
n6ch kunst ; slechts zielig peuterwerk, dat den naam. wilde
hebben de natuur to verbeteren, inderdaad het bespotten
nog niet waard was .
Hierbij werkte echter de Zweedsche manier corrigeerend .
De Zweed is eenmaal fantast, representeert gaarne, en leeft
onder sterke impulsen . Hij doet iets altijd met al zijn macht,
en groeit clan meer in zijn fantasierijke energie dan in de
uitkomst van zijn werk. Kijk, die vletterlui daar geven me
een aarclioe illustratie . Ze lagen, zoolang ik hier zat, zonder
een woord op 't gras . Ineens, als door een electrischen
schok, vliegen ze op, springen naar hun vletje, dat ze al
dansend vlotmaken, tuimelen er in, roeien, roeien voort
dat de riemen kraken en 't schuim spat, - en laten even
plotseling de roeilappen rusten . Een Urker zou zich zuchtend
op zijn beenen hebben geheschen, eerst eens in zee hebben
gekeken, zijn mast een verhaal hebben gedaan, dan nog
wat hebben vergeten, dit kalm ziju gaan . ophalen, maar zou,
als hij eenmaal achter de riemen gezeten was, ze niet hebben laten slippen, en wellicht eerder bij zijn netten zijn
aangekomen clan deze Zweden bij de hunne .
Die branie, dat impulsieve geeft dat kranige aan den
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Zweed, waardoor hij minstens zoo veel verschilt van zijn
,,broeder" den Door, als in 1830 de BeIg van den Nederlander.
Dat oogenblikkelijk-geestdriftige, onberekenbare, fantas±ische, ietwat theatrale, dat K are 1 X I I het type maakt
van een Zweedsch vorst, en Costa Berling het type van
een Zweedsch cavalier, en S t r i n d b e r g, die bijna in elk
boek voor een weer-nieuwere levensbeschouwing vocht zonder naar zijn vorige verder om . to zien, het type van een
zweedsch literator, geeft aan de Zweedsche manier ook weer
die zeldzame frischheid en dat gloedvolle dat aan de
fantasie eigen is . Daardoor krijgt de idee van den dag, een
verbazeiade beteekenis . Daardoor leeft de Zweed dan ook
en in geestelijken, en, naar mij verteld werd, in natuurlijken
zin van zijn kapitaal, en dat met gratie en gemoedsrust .
Van de rente to gaan leven, dat mogen de Noren en zijn
kiuderen probeeren to doen ; hij zal liever zijio luchtkasteelen
betrekken . En zoo heeft nergens de mode zooveel kans de
waarheid to heeten als in Zweden . Vandaar dat, toen de
romantiek door Oehenschlilger in 't Noorden werd
binnengeleid, en zij daar in den inheemschen mythen- en
sagenschat een nieuwe wereld ontdekte, zij in 't fantasierijke
Zweden door E s a i a s Tegn6r haar hoogste lied jubelde .
Dit verklaart en verontschuldigt een werk als Jungfrutornet . Hier spreekt de romantiek, maar eene die haar
bezinning en kennis van eigen karakter verloor, echter nog
geloovende in zichzelf er geniaal-onvoorzichtig op los fantaseert, en met een zelfbewustheid haar hoogsten deun zingt,
die alleen wordt overtroffen door de volkomen gemoedsrust,
waarmede straks het realisme bij Zweden, als G u s t a f a f
Geyerstam, aan het woord komt, zich handhaaft en de
algemeene huldiging ontvangt . De felle tegenstellingen zijn
hier inheemsch als bij hun karaktergenooten in Frankrijk .
L a m a r t i n e staat niet verder van Zola, dan Tegn6r van
Strindberg of Geyerstam, en elk der eersten is niet
minder Eranschman, dan elk der laatsten Zweed . En de
Nederlander, die geleerd heeft dat het niet goed is als
fantast in uitersten, of van zijn kapitaal to leven, mag het
hoofd schudden, hij heeft zijn oogenblikken dat hij den
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Franschman van het Zuiden of Noorden benijdt, en alleenzijn ervaring dat de Nederlander die den Franschman speelt,
een windmaker wordt, geneest hem van zijn jaloerschheid .
zal zulk een Nederlander soms vaak dat Zweedsche
„faire grand" bewonderen . Zie dit Visby . Zou het ooit then
grootschen muur met torens gebouwd, die statige rij van
kerken gesticht hebben, als het geen Zweedsche stad was
geweest? En zou deze schoone doode door een andere clan
de Zweedsche volkspo8zie zoo in lied en sage onsterfelijk
zijn gemaakt? Ook, als zij had gelegen aan de Zuiderzee,
bv . en niet aan de Ostersj8n?
Zelfs in 't meest materieele genoot ik van die Zweedsche fantasie, toen ik in 't Paviljong ging middagmalen .
Daar Loch was het enkel gloria, victoria . Een feest- of
concertzaal, in den vorm van een gekoepeld grieksch kruis .
met gaanderijen, doet dienst voor eetzaal . Onder de koepel
de smorgasbord (boterhammentafel), dat luilekkerland van zure,
zoute en gepeperde, warme en koude hors d'oeuvres, in 't
Noorden altijd overvloedig, hier buitensporig overdadig
opgedragen rond het blinkende nikkelgevaarte met kraanties,
waaruit men zichzelf van de apetitsup (brandewijn enz .)
bedient . Maar geen gasten ; niet 66n to vinden!
Ik had honger gekregen en begon dus met meer cooed .
dan gewoonlijk de smorgasbord rond to wandelen en of te .
proeven, toen ik verschrikt mijn work op mijn bond liet
vallen . Boven mijn hoofd toch scheen in eens een orchest,
losgebarsten . Ik keek op, en jawel : daar stond werkelijk
een man in 't zwart de mast to slaan, daar werd werkelijk
een concert gegeven . Maar voor wie? Toch niet voor mij
alleen? En ik wilde reeds, om die muzikanten niet al to
beschaamd to maken, onder de smorgasbord kruipen, toen er
gelukkig een Zweed aankwam, die als weleer schrokkerige
U ij s, begon alles weg to eten en to drinkers met een gezicht
alsof hij 't schande vond dat er niet meer was . En werkelijk,
aan den overkant nog 66n mensch - me dunkt, een Engelsche,
een dame, die evenals ik wat rondsmikkelt aan al die eetlustmakende lekkerbeetjes zonder ons to kunnen voorstellen
dat we nu aan 't eten zijn - en daar nog al Min! Nu kan.
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ik tenminste met een gerust geweten een Bier ontelbare
tafeltjes bezetten, en dra zit ik aan een raam order de
galerij to dineeren - eigenlijk weer in m'n eenigheid .
Want de anderen zijn evenals ik weggekropen in een vleugell
der eetzaal, en zij moeten ieder voor zich 't gevoel hebben
zooals ik 't heb : dat ik no- nooit zoo ben voor den gek
gehouden als nu ze daar voor mij alleen een concert geven .
En tot overmaat mijner beschaming beginners ze nu op 't gazon
voor mijn raam cricket to spelen : 44n jongmensch van het
mannelift geslacht, getooid met een verblindend witte broek
en he.melblauwe lee desjerp, en 44n jongmensch van het
vrouwelijk geslacht, in zeer lichte en , doorzichtige kleeding
en verbazend bedreven in schilderachtige standee en armbewegingen - en met hun beweeg en geroep de atmosfeer
met den hartstocht van alle mogelijke wedstrijden vullend ;
en verder 44n dikke dame,- voor de helft : moederlijke
bezorgdheid en voor de andere helft : toejuichende volksmenigte, terwijl ze hierbij op mijn medewerking schijnt to
rekenen, want als zij applaudiseert, kijkt zij me aan als
begrijpt ze niet hoe iemand zoo onaandoenlijk kan zijn .
Dat ben ik misschien ook wel, want ik betrap me er op
dat ik een beetje zit to proesten over dit fantastische
grootsch-doen der Zweden . Daar hebben ze op een goeden
dag Visby tot badplaats geproclameerd, en nu moet het d an
maar ook een tweede Ostende worden! Ret Stadshotel wordt
gebouwd met 80 slaapkamers, het Paviljong viert feest op
feest - wat let dan de kleinigheid dat de badgasten uitblijven, en Visby een stadje is van 8000 inwoners op een
afgelegen eiland? Is de Zweed niet juist Zweed om zulke
kleinigheden met geestdrift to negeeren, en de ontbrekende
badgasten er eenvoudig bij to fantaseeren en dezen een
concert aan to -bieden? Maar dan ook zich bespottelijk to
maker. ? - vroeg ik, na het concert ontloopen to hebben,
mijn vriend van 's ochtends, then ik nu weder in de Studente,nallee ontmoette.
Ja, gaf hij me toe, zoo waxen nu eenmaal de Zweden .
Groote, krachtige mannen, groote, prachtige vrouwen, maar
die dan ook grootsch wilden doen . Altijd wat voorstellen,
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altijd elegant, en meedoen alsof ze de wisseltjes op hun
bankier maar voor het schrijven hadden, terwijl ze aan
chronisch geldgebrek leden - maar daartegenover ook met
dezelfde gratie en hetzelfde enthousiasme ernstig, als ze dat
wilden ziju . Teen, ik had dat nooit bijgewoond, maar had,
ik, zooals hij vaak op een dorpsbegrafenis, die stoere Zwedeun
bij een open groeve gezamenlijk hooren zingen N i c a n d e r's
lied : Mitt lif dr en vag (mijn levee is een golf) dan zou ik
erkend hebben, dat ze ook groot in ernst en weemoed konden zijn. Hij tenminste was er steeds door ontroerd en hij
gaf er de schoonste liederen van zijn ,Heimat" voor om
NicarLder's psalm to hooren boven een geopende groeve .
En clan, waren ze ook niet grootsch in hun pi8teit, waarmede zij hingen aan de gedenkteekenen van hun grootsch
verleden? Daarin geleken ze zeker op de Hollanders?
Ik keek eens uit mijn ooghoeken op mijn grijzen,
Duitschen vriend, maar neen achter de blauwe brilleglazen
zag ik geen spot flikkeren en dus kon ik volstaan met een
toestemmend knikje .
En als belooning van mijn niet-tegenspreken kwa
toen de erkentenis dat van de 17e tot begin 19e eeuw ook
bier het vandalisme aan den gang was geweest : St . Gertrud,
de perk der Nederlanders, St . Jabob, die der Lijflanclers, en
nog heel wat meer waren gesloopt, en dat zoovele anderen
nog stonden was wellicht meer to danken aan de weinige
waarde van het sloopingsmateriaal in het doode Visby, dan
aan liefdevolle waardeering der historische gebouwen .
We wares ondertusschen door de Botanische Tuin naar
de bovenstad gewandeld en stonden voor de St. Nikolaus
Kyrka . Machtig rees de grijze romp voor ons op, niet
zoozeer door zijn enorme hoogte en grootte overweldigend,
als wel treffend door een eleganten weemoed . Gaarne laat
men de gidsenwijsheid - dat deze kerk als kloosterkerk
der Dominicanen van 1240 tot fort voor 1400 is begonnen
en voltooid, eerst in rondbogenstijl, en daarna in al bloemrijker wordende spitsbogenstijl - voor wat zij is, om zich
to verlustigen in de schoonheid haar gelaten, na de plundering der Lilbeckers (1525) . En die schoonheid is in de
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eerste plaats die van den weemoed, die ontroert als men
wandelt door de hier en daar daklooze, leege kerk . Machtig
rijzen de pijlers, sours met fijne half kolommen versierd,
omhoog, maar een hard, schel licht uit den hoozen hemel
laat het kleine dezer omhoogstreving zien . In den vasten
muur komt door , roosvensters het bovenlicht, en large spitsbogige vensters geven het wijde uitzicht, maar in die
vensters bibbert hier en daar een klimopje in den tochtwind .
In deze eens zoo zielvolle en bloemrijke, nu zoo naakte en
ontluisterde gothiek voelt de mensch zich meer daklooze dan
in een woestijn, en dat het huis Gods niet bestand bleep
tegen den storm maakt hem moedeloozer dan eigen zwakheid .
De St. Nicolaus ontroert echter ook door blijder schoonheid . Want door een smalle trap in den muur bereikt
men - eon hoog in de lucht --eheven warande . Ongeloofelijk, onbegrijpelijk ; en toch is het zoo : het puin
bovenop de gewelven is geworden tot 44n bloeiende tuin .
Aan mijn voet bloost een wilde aardbei ; een wilde roos
haakt me vast aan haar doornen ; mijn hand streelt het
gladde blad van een notenboompje, terwjil mijn blijde ziel
ziDgt : de zee, de zee! En dan een zee als deze : blauw en
kleurrijk als die van Itali8, maar levendiger, forscher, sterker als zee . Ja, nu versta ik de legende van de karbonkels,
die dag en nacht van de St . Nicolaus, de schepelingen
tegenschitterden . Zooals van hier alleen de zee gezien wordt,
altijd weer de lokkende zee, zoo moest ook vandaar het
eerst era het laatst, eigenlijk alleen de St . Nicolaus gezien
worden. Zoolang daar hoogbp de karbonkels fionkerden, zoo .lang stond Visby, m.aar nauwelijks was de St . Nicolaus
ontluisterd, of Visby viel in rulne . Eon ruYne, dat is Visby
werkelijk van hier gezien . Zie, binnen den getorenden ring muur,, kerken aan alien karat, grijze maur en torenklompen uit
klimop en boomengroen zich beurend - 44n rulne, maar
overgoten van zon en omwuifd van groen, en aan vroolijk
ruischende zee . 0 wondere wandeling op de St . Nicolaus!
Huiveringwekkend, want geen hekken houdt u tegen van
een diepen val in de kerk, en onwillekeurig loopt ge licht,
als bang dat uw voile zwaarte dezen hangenden hof zou
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kunnen doen neerploffen ; inisleidend gewoon, want het
paadje loopt door struweel en kruid boven de gewelven
op en af ; en trots hare kortheid een ontroering van eeuwigheidsfeer schenkend . Want hier boven op de in puin vallende schepping der menschen hoort ge het Te Deum van
Gods schepping .
Miju oogen schouwden nog lang in de schoonheid van
de St . Nicolaus, ook toes. -wij de andere ruYnes bezichtigden - en ik deze met vermoeide verwondering zag.
Misschien was het beter, zeker oeconomischer geweest de
hoogste schoonheid voor de laatste to bewaren - en toch :
z66 was 't wel goed . Een alomvattende bilk op 't geheel Loch
schenkt zuiver gezicht op de onderdeelen . De onvergeetbare
grootschheid van het geheel doet de kleinigheden niet
voorbijzien, maar rangschikt ze in juiste proportie om dat
44ne - de aparte stemmen voegen zich samen tot de
44ne symphonie, waarin elke stem zijn eigen hoogsten
triumf zingt . Zeker, gelijk de schepelingen de karbonkels
van de St . Nicolaus zagen, en in hun schittering de glorie
van geheel hun Visby aanschouwden, zoo had ik de schoonheid van al die kerken bij anticipatie gezien, nu ik die van
St . Nicolaus in mij had opgenomen . Nu had ik nog slechts
enkele d6tails wat op to halen in de reeds aanscho -awde
schilderij . Maar hoe rijk waxen die details !
Daar is vooreerst, vlak bij St . Nicolaus, de kerk der
Nederlandsche kooplieden, St Gertrud, waarvan nog maar
den muur en dear, waarboven in steep het beeld der abdesse
Gertrud, overbleef, nu ingezakt tusschen twee zwarthouten
schuttingen in . Daar is verder de Belgeands (H . Geest)kyrka, een achtkantige kerk van twee verdiepingen . De
onderste heeft, met haar zware achtkantige pilaren die de
rondbooggewelven dragen en haar met romaansche kolommen versierde en naar den binnenkant opene trappen die
naar de bovenkerk geleiden, dat deftig-donkere en geslotene
van den romaanschen stijl ; de bovenste, met haar ronde
pilaren en spitsbogenstijl, meer de zoete energie der gothiek,
terwijl ook pier een trap in den muur naar boven lokt o
to genieten van 't heerlijkste uitzicht . Maar waartoe deze
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hoogst eigendommelijke architectuur? Door gebrek aan
Plaatsruimte, of misschien om de dienende zusters van het
Heilige Geesthuis in de bovenkerk to vrijwaren van onbescheiden blikken, terwijl door de achtkantige zolderopening
het gezang der benedenkerk zich met dat van boven kon
vereenigen - eenigszins op de wijze der burchtkapellen,
waar in de benedenste verdieping soldaten en gedienstigen
en in de bovenste de burchtheer met de zijnen dezelfde
mis bijwoonden ?
Verder is daar de St. Klemens, eens een trotsche bouw in
jongeren rondboogstijl, maar nu zoo vervallen, dat weinig
meer dan een machtige triumf boog van zeldzaam edele ,
lijnen, zich tusschen cle hooge muren weift over een bode
waar struik en gras welig uit het puin opschieten .
Om St.-Drotten en St.-Lars niet to vergeten, die twee
romaansche zusterkerken uit de 12e eeuw, enkele schreden
van elkander gelegen, met hooge, als forten zoo zwaargebouwde torens, zoo vreemd vlak bij elkaar gebouwd, dat
het yolk op den naam zusterkerken voortfantaseerend,
west to vertellen dat ze gebouwd zijn door twee rijke
zusters, die elkaar z66 haatten, dat ze niet in dezelfde kerk
wilden komen, en zoo eenig van architectuur dat archeologen hier niet uitgevraa-d rakes - maar den gewonen
beschouwer met hun geweldige slechts door een straatje
gescheiden torens een beeld gevend -van de vroege, geharnaste
middeleeuwen .
Eindelijk - om maar niet alle to noemen - de
schoonste der schoonen, St.-Katharina. Door de Franciscaners in de 13e eeuw in zuiveren rondboogstijl - bego-unen
en in de 15e eeuw in gothischen stijl herbouwd, rijst zij nu
in haar sierlijke slankheid en haar voile breedte op aan de
zuidzijcle der markt, waar eens Valdemar A t t e r d a g
op zijn troon zat . Van binnen dragen de twaalf slanke,
pilaren nog de spitsbogen, maar het dakgewelf is reeds
grootendeels weg . Door de rozen en klaverblaclen der slanke,
hooge koorvensters en door het open dak valt het voile licht
op dit kunstwerk van eleganten ernst, dat met zijn refine, milde
schoonheid verheft boven strijd, verval en vergankelijkheid .
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Wel herinnerde mijn grijze vriend daaraan . Als hij
met onvermoeibare frischheid, als ontdekte hij zelf ze heden,
me in een kromloopend straatje een hoog, smal, trapgevelig, hanzeatisch huis wees, of op het plein om de
St .-Maria, de Dom die nog gebruikt en nu ook al gerestaureerd wordt, op de oude grafzerken de Bomaerke - de
oeroude merken van elke boerderij op haar grenssteenen
en gereedschappen, soms ook van ambachtslieden, gelijk
op 44n steen de schaar was to zien van een skraedder toonde, of me buiten de poort bracht op den Galgenberg waar
de nu afgebrande Holldmdsk Qvarn (molen) stond, altijd klonk
in zijn eenigszins gebarsten stem de klacht van den romanticus over het grootsche verleden en de kleinheid dezer
tijden . En hoewel ik hem niet tegensprak, overwon in
mij, telkens dat we de klynt, waarop de bovenstad is gebouwd, bestegen en we clan door de steile straatjes, of over
de huisjes heen de blauwe zee als under ons zagen zilverglanzen, de jubel de klacht, en tong het in mij niet : hoe
schoon was Visby, maar : hoe schoon is Visby!
En nadrukkelijker herhaalde ik dit aan den avond van
dezen dag . Na het avondeten het Paviljong ontvlucht vond
ik mezelf ineens voor de St . Gertrud . Hooger dan bij dag
rees de St . Nicolaus in den gesternden blauw-zwarten hemel,
en in den grijzen schemer scheen het deurportaal van
St. Gertrud, die herinnering aan oud-Nederlandsche koopniansglorie, nog meer in den grond gezakt . Een beeld van wat
we 44ns waren, van wat we nu zjjn ? Neen, ,Sint Gheertruid ioncfrou", de heilige dochter van Pepijn en Itta, weerhield mijn klacht to worden tot een aanlilacht . Zij, almee
de populairste heilige van Nederland, was de schutspatrones
van zeelieden en reizigers, en op het afscheid reikte men
elkander de ,Sinte Geerten minnedronk" of ,St . Geertrui's
minne", gelijk J . A . Alberding k T h ij m herinnert :
,, ,Sint-Geerten min! Sint-Geerten min!

Haar zegen, en Sint-Jans geleiden !"
Zoo stelde een vader, vroomm van zin,
Zijns zoons behouden reistocht in,
Wanneer ze, weenend, scheiddea!"
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Maar wat T h ij m niet gist, of vergat er bij to zeggen,
is dat ,min" hier beteekent herinnering ; en dat verstaat
men to Visby gemakkelijk, daar het zweedsche ,minne" nog
is ons ,gedachtenis, herin -nering" .
Dus, al wilde ik gaan k1agen dat het niet alleen komt
omdat de verkeerswegen verlegd zijn dat de Nederlandsche
vlag niet meer to Visby gezien wordt ; dus, al had ik reeds
de aandoenlijke zucht van P o t g i e t e r, die als dichter,
koopman en kenner van het Noorden meer dan yen alzoo
mocht k1agen, op de lippen :
,,Haesje Claes, die 's werelds hulde
Flag to ontvangen in haar bloei,
Wijl de zee geen schepen duldde,
Daar haar wimpel niet van woei ;
Haesje, die een huis zich bouwde,
Dat paleizen overtrof
Haesje kwijnt nu, arme en oude
Weg op 't stille Prinsenhof!"
toch neen : hier voor St . Gertrud staande mocht ik hem
niet naklagen, maar liever luisteren iaaar zijn aansporing
den weg to barren voor een nieuwen bloeiti d . Nog meer
moest ik eigenlijk me herinneren, gaan herdenken . Maar
wat ? Den weemoed der vergankelijkheid, die to meer neerdrukt in kleine tijden? Ook dien ; ja den bitterer weemoedsbeker ledigein, maar z66 volkomen dat men op den bodem
daarvan vindt den zoeten dronk der hoop . Gelijk dat een
echte St . Geerten minnedronk was toen B i I d e r d ij k in
1810 nit zijn diep weemoeclswoorcl :
,,Opgaa-n, blinken,
En verzinken,
Is het lot van ieder dag :
En wy alien
Moeten vallen,
Wie zijn licht bestralen mag ;"
dat wonderwoord van hoop laat opbloeien :
"Holland groeit we6r!
Holland bloeit we ,6r!
Hollands naam is we6r hersteld!'
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0 zeker, een Nederlander reist niet straffeloos door
landen, nu een periode van grooter bloei belevend, dan op
het oogenblik misschien het zijne, en op zee, en vooral op de
de Oostzee, kan zijn oog moede worden van het smartelijk
gemis van Ne6rIands vlao, - en toch, peen, niet wanhopen,
maar ,St. Geertrui's minne" drinke -a en uit de herinnering
de hoop winnen op den komenden dag . En die herinneringsdronk houdt de liefde levend, en dan wordt het een
vreugde het trouwe vermaan op to vol-en van den middeleeuwer Hildegaertsberch :
,,Nu rade is alien heren etude onechten,
sijn si arm of sijn si rijc,
si drinken sante Gheertruden minne
waer dat si gaen of waer si sijn ."

Ja, schoon was mij Visby, toen het mij oude sprookjes
en sagen vertelde, schooner toen het mij haar weemoedige
schoonheid wees aan de eeuwig jonge zee, maar het schoonst
toen het me in de avondstilte reikte de,,St .Geertrui's minne ."
Geroerd ging ik verder door het verstorven stadje,
wit blinkend van 't maanlicht, en hard-zwart van de
schaduwen der rulnes . Daar zag ik de zee zilverrimpelen!
En v66r ik het wist Rep ik aan het strand bij de Jungfrutorn en probeerde de vertaliug van N i c a n d e r' s
Avondlied : mitt hf dr en v~g :
,,Mijn leven een golf,
Die zwellende strijdt,
Dat geen wind haar doff
Een graf voor haar tijd .
Windstilte valt in ;
Do golf komt tot rust
En sluimert zacht in
Op 't strand dat ze kust,
In 't blauw' ligt ze neer
En rust van haar strijd ;
Men ziet haar niet meer,
Ze is er altijd!
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Der wereldzee wijd
26n droppel z'is maar ;
Toch spiegelt -verblijd
De zon zich in haar .

,,Zur Besichtigung von Wisby reicht ein Tag aus . Bei
zweitilgigen Aufenthalt mache man den Ausflug . . ." decreteert B a e d e k e r, maar nog nooit heb ik zoo trouw zijn
wijsheid gelezen en herlezen, en toch tegen zijn raad in
mijn willetje gedaan als hier to Visby . En dat niet om
ook eens, al is 't dan maar tegenover mezelf en in mijn
eentje, het anarchistje to spelen, maar eenvoudig omdat
ik de tel kwijt was . Want het in de war komen met de
dagen, een reisgenoe9en
waardoor een anders grauwe dag
6
iets Zondagsch kan krijgen, was in Visby geworden een
niet meer afweten van de dagen . Zelfs nu, terwijl ik dit,
schrijf, kan ik noch uit mijn aanteekeningen, noch uit mijn
herinneringen opdiepen hoeveel dagen ik er leefde .
Heel lang, tenminste heel veel leefde ik er, en ik
zwelgde er in de zeldzaamste gerechten van 's levees disch
maar hoeveel etmalen dat was ! ? Dit weet ik vast en zal
ik nooit vergeten : in de stille uchtendfrischte zag ik
grijze torens scram en grimmig staan, als geharnaste ridder's
met gesloten vizier, trouwe schildwachten aan het graf van
de schoonste der dooden : Visby ; dan werd de zon warm, de
'blauwe zee vroolijk-luidruchtig en luchtige wolkschaduwen
over de geel-grijs blinkende rulnes glijdend schenen deze to
bevolken, terwijl de atmosfeer dan vol was van dat sterke levee,
waarvoor alleen sager en legenden het scheppende woord
hebben ; en ten slotte zag ik de maan over de uitgestorven
stad, en aan het strand hoorde ik uit de nachtelijke zee
large klachten en zuchten - als wachten allen die daarin
ter ruste waren gegaan het ontwaken der nieuwe aarde .
Dit weet ik vast en ook dat ik dit alles meermalen zag,,
maar hoeveel keer daarvan ik er lichamelijk bij was, dat
weet ik niet meer . Nog wel, dat ik den laatsten, 't zij
dan tweeden of derden.7 morgen door de straten dwalende
uit mijn Visby-stemming ontwaakte, doordat mijn grijze
vriend me vroeg of ik al weer terug moest.
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ik met de boot naar Stettin vertrekken .
0 die Xarolus" was no- lang niet in zicht, die
kwam wel eens twaalf uur to laat en soms in 't geheel
niet als er geen goederen waren to laden of to lossen .
Kom, hij zou me lets wijzen wat niet in Baedeker, of eenigen
gids stond.
En met hem opwandelende moest ik hem vertellen
van Holland, dat toch zoo'n bizonder merkwaardig land
moest zijn, tot we afdaalden in een doodloopendd straatje,
en hij me plots alleen liet . Ik stondd me even to verbazen
wat nu hier to zien was aan de nieuwe maaimachines, die
de smid van tegenover hier om de Jandbouwers to lokken
had neergezet, toen hij al weer met een sleutel in de hand
terugkwam, en al vertellende dat dit de beroemde Klosterbrunsgatan, zoo geheeten naar de beste pomp van Visby,
was, een deurtje in een ouden muur opensloot, en me
noodigde binnen to komen . Eerst zag ik alleen eon to
lommerrijken stadstuin, to vol boomen en bloemen in den
zwarten, zuren grond ; verder gaande een zonnig grasveldje en
dddr - opeens de Middeleeuwen! Daar Tees de St.-.Katarina
uit het groen, nog bijna geheel gaaf ; de spitsbogige vensters, de pilaren met rijke kapiteelversieringen in slanke
pracht, ja daar rees de zoete droom der gothiek achter
then muur van groen voor mijn verbaasde ziel op in het
blauw . under een honderdjarige klimop, die zijn eikendikken stain., naast een pilaar liet opgaan, zetten we ons
neder. Ook mijn grijze vriendd zweeg . Verwachtte hij, als
ik, zoo hier een Grauwebroeder to zien ., die in zijn kloostertuin zijn brevier kwam lezen, in schaduw em zon? Daar
klikte hot tuinpoortje, geruisch van weggebogen takken,
en daar stond een forsche jonge vrouw, de smidsvrouw met
een grootoog I- Lg, blond kind op den arm, tegen den muur
van groen, half in de zon, als eon Santa Katarina, een
heilige reins!
Het was maar een oogenblik voor we opstonden, ik
werd voorgesteld en zij de nieka, die aardige Zweedsche dienaresse, waarbij de vrouw rechtop even kleiner wordt en zich
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even snel en recht weer opricht, maakte, om daarna met
mijn vriend een gesprek to beginner, dat ik niet begreep,
maar in dat 44 -ae oogenblik had zich het beeld van Visbyin mijn ziel vastgezet voor altijd .
Want toen ik werkelijk op de verschansing der ,Caro lus,"
die maar een paar uur to laat was gekomen, Visby met
zijn zwarte domtorens boven de omgroende runes zag wegzinkeia aan den einder, verrees heel duidelijk, zooals ik 't
nu nog zie, Visby voor me in de gestalte dier Porsche, jonge
vrouw, die uit de schaduw van St.-Katarina's kloostertuin
in het zonlicht treedt, met haar blonde kind op den arm,
terwijl die beiden zoo rein en mysterieus me aanstaren met
hun sprookjesoogen .

Het Testament van een Wijsgeer
DOOR

Prof. Dr . B . H . C . K.

VANDERWYC K .

Biographia Philosophica . A retrospect
by Alexander Campbell Fraser,
Professor emeritus of Logic and Metaphysics in the University of Edinburgh. William Blackwood and
Sons, 1904 .

Ziedaar, om met den ouden H e n r i c u s R a v e s t e y n
to spreken, een reeks van
soete speculation en spitsvinnige aanmerkingen, aardig en cierlijk opgedischt, als een
smakelijk basket, dat men wel mag proeven en gemakkelijk
kan verduwen." (Dr . A . W. B r o n s v e 1 d)
Het is het testament van een vijf en tachtig jarigen
wijsgeer, die een goed vriend was van wijlen onzen T i e 1 e,
ook van Nicolaas Beets en het nog is van den schrijver
dezer regelen, van een merkwaardig man, die ondanks zijn
hoogen Ieeftjjdd pittig, frisch en helder schrijft, met 44n
trek personen, toestanden, natuurtafereelen weet to schilderen en definities geeft om van to watertanden . Wat
zegt men b . v . van een omschrijving als deze : gezond verstand of common-sense is de nog onbewuste rede, waarvan
handelen en weten afhangen en die door de philosophie
moet worden aan het daglicht gebracht .
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Wat mij getroffen heeft, is dat deze krachtige grijsaard,
in strijd met een leelijk bekend spreekwoord, zoo vroeg rijp
was . Hij herinneit zich in bijzonderheden gebeurtenissen uit
zijn derde jaar . Overeenkomstig de slechte gewoonte dier
dagen betrok hij reeds op zijn veertiende jaar de academie,
maar toen hij nog maar dertien jaar oud was, zat hij to huis
reeds to peinzen over de boeken van D u g a 1 d S t e w a r t
en B e r k e 1 e y, welke hem werden afgenomen, daar het
beter voor hem geoordeeld werd al zijn krachten voorloopig aan T a c i t u s to wijden . Toch had hij toen reeds
zooveel van den Ierschen wijsgeer begrepen, dat bij hem
de gedachie rees : materie verklaart niet alles, maar heeft
zelve verklaring noodig . Zoo werd de grondslag gelegd
voor zijn toekomstige philosophie .
Toen hij nog eon kleine knaap was, kwelde hem reeds
hat wereldraadsel. Hij zag niet in, waarom de wereld er
niet altoos zou zijn geweest en hot hinderde hem, dat,
terwijl de menschelifte ziel onsterfelijk heette, de jaren
na den dood niet worden meegerekend en er b . v . niet van
den apostel P a u l u s of van C a e s a r wordt geze-d
: hij is
Zn
thans zoowat tweeduizend jaren oud.
In de stifle, romaneske omgeving van een landelifte
pastorie opgegroeid, was hij verlegen en eenzelvig, toen hij
student werd. Maar door wrijving met zijn commilitones,
vooral met de ouderen onder hen,- werd hij langzamerhand
van die kwaal genezen . De dispuutgeze1schappen deden
hem in dat opzicht veal goed . Zonder groen-loope-n komt
men er niet, ook al heeft men nog zooveel talent .

Veel hooren wij in de Autobiographie van de beroemde
mannen, onder wie C a m p b e 11 F r a s e r gestudeerd heeft,
vooral van Sir -W i I I i a m H a m i 1 t o n, wiens geliefde leerling hij was en wiens opvolger hij later geworden is .
Pikante bijzonderheden 'worden ons sours meegedeeld . In
1838 opende Hamilton eon afzonderlijk college voor meer
gevorderde en belangstellende studenten. De stadsraad van
Edinburg, die toen hat beheer over de universiteit voerde,
achtte zich in zijn rechten gekrenkt, omdat de hoogleeraar
verzuimd had vooraf to vrag en, of het hem kon worden
0 . B. IV 8
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toegestaan meer to doen dan waartoe hij door zijn aanstelling verplicht was . Met definities en sluitredenen, die
Duns Scotus en Lombardus hem zouden benijd hebben,
trachtte de philosoof de jaloersche regenten to overtuigen,
dat hij in zijn voile recht was . Het mocht niet baten ; de
stadsraad dreigde met schorsing . Tot groote schade voor
de universiteit wend het extra-college slechts 46n enkelen
winter gegeven .
Thans verheugt zich iedere Schotsche universiteit
zelfbeheer . Maar langen tijd heeft zij zoowel van de kerkelijke als van de wereldsche overheid afgehangen . Een wetenschappelijk ontdekker en wereldberoemd man als Sir D a v i d
B r e w s t e r, Principal van St . Andrews, werd nog niet lang
v66r het midden der vorige eeuw, met ontzetting uit zijn
ambt gedreigd, omdat h~j het gewaagd had zich bij de
„Free Church" aan to sluiten . Van de professoren in de,
philosophie werd onderteekening van de geloofsbelijdenis
der Nationale Kerk ge8ischt . De heerschzuchtige geestelijken
konden zeer lastig zijn . Op beknopte, maar levendige wijze
wordt door C amp b e I I F r a s e r geschilderd, hoe onder
zijn oogen dat alles anders is geworden . fiij vertelt hoe
de scheuring in de Nationale Kerk ontstond, welke op de
stichting van een daarmede concurreerende Vrije Kerk uitliep, en hoe het vooruitzicht, dat er ook een vrije universiteit, een universiteit zonder leerstelligen grondsiag, zou
worden in het leven geroepen, omstreeks het inidden der
vorige eeuw tot verbreking van de banden heeft geleid,
door welke de landsuniversiteit aan de landskerk geketend was .
Door zijne bezorging van de beroemde standaard-edities
der werken van Berkeley en van Locke's Essay, door
zijn ,Gifford Lectures", door zijn boeken over de twee zooeven
genoemde wijsgeeren en over R e i d, door zijn iangdurig
professoraat werd C a m p b e 11 F r a s e r eene der meest
bekende figuren van Groot-Brittanje . In zijn leveusgeschiedenis passeeren alle gevierde mannen van zijn tijd en
zijn land de revue, en aangaande velen onder hen worden
aardige bijzonderheden meegedeeld . Hij verhaalt ons van
fluxley, Mill, Spencer, Carlyle, Newman, Lord
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John Russell, enz .
Bij zijn laatste ontmoeting met
C a r l y l e toornde deze tegen de mannen der natuurwetenschap, die uitgevonden hadden, dat God protoplasma was
en dien God met een kleine g in de plaats van den grooten
God van Israel wilden vereeren . Op plechtigen toon zeide
hij : ,T:Ioe ouder ik word, en thans sta ik dicht bij mijn
graf, des to meer besef ik, dat het voorname levensdoel
van den mensch is deia grooten God to verheerlijken en
in Hem zijn vreugd to vinden . Iederen morgen is mijn
gebed : T-Tw wil geschiede! Wat kan men in eer vragen?"
Daarop volgde een hartelijke handdruk, de laatste, then de
schrijver ontving .
Betreffende S p e n c e r hooren wij, dat hij door zijn uiterlijk op een afgescheiden dom]*L*Ue'*, .,,a nonconformist presbyter"
geleek . Hij sprak niet veel, maar wat hij zei was opfrisschend, daar het de taal was van een denker, die niet onder
een zwaar gewicht van boekengeleerdheid gebogen ging .
Ondeugend voegt F r a s e r er aan toe, dat S p e n c e r denkelijk zooals H o b b e s meende : ,Had ik zooveel gelezen
als andere philosofen, dan zou ik even onkundig zijn als
zij ." En zoo is het boek vol van biographische bijzonderheden over anderen, waartusschen de autobiographie op
bescheiden en beminnelijke wijze is heengevlochten .
Maar tevens is het boek een geloofsbelijdenis . De geloofsbelijdenis van een wijsgeer. Men kan C a m p b e I I
F r a s e r als Berkeley redivivus beschouwen . Hij drukt
zich voorzichtiger uit dan de b eroem .de Iersche bisschop i n
zijn vroegste meest bekende geschriften ; hij zegt niet, dat
de dingen ,ideas," voorstellingen zijn. Meer in overeenstemming met het hedendaagsch spraakgebruik verklaart hij, dat
de mensch van teekenen, van symbolen leeft . Maar hij laat
er op volgen, dat de natuur de taal van God is . Wel erkent
hij, dat het een waagstuk is haar zoo to betitelen, doch het is
onredelijk daarvoor terug to deiuzen . Het universum wordt
onberekenbaar, tenzij wij aannemen : wens agitat molem .
Onder de wettelijkheid der natuur verstaan wij de onveranderlijkheid van de vormen der verandering . Indien de
wereld niet in goddelijke Bede geworteld is, wat waarborgt
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ons dan, dat de toekomst in eenig opzicht aan het verleden
gelijk zal zijn? Dan kan de orde, die wij zien, slechts
tijdelijk en plaatselijk, dan kan krankzinnig toeval het hart
van het geheel der dingen zijn . Men mist het recht op deervaring to steunen met het vertrouwen, dat het dagelijksch
levee en de beoefening der wetenschap vereischen, tenzij
men gelooft, dat de natuur openbaring is van Geest, niet
van een misleidenden, duive1schen, maar van een goeden,
goddelijken Geest . TheYstisch geloof is basis van alle weten .
Daar de dingen bundels van teekens zijn, hangs de
werkelijkheid der dingen volgens F r a s e r af van de aanwezigheid van person en, die die teekens verstaan . Men bespeurt het : dit is het subjectief, v66r-kantisch idealisme .
Diet alleen op aarde, M'aar in de geheele wereld is er, leert,
F r a s e r verder, niets groots buiten den geest . Zeker, wezens,
met vrijheid bedeeld, zijn in staat wonderlijk of to dwalen .
Doch de tijdelijke aanwezigheid van zondaars en lijders op onze,
planeet, pleit niet tegen de goddelijkheid van het universum .
Een wereld, die Been ruimte lief voor beproeving en opvoeding, een wereld zonder zedelijkheid en karaktervormingzou minder waardig zijn to bestaan dan onze zoogenaamde
verdorven wereld . Alleen late men zich het uitzicht op de .
toekomst niet vergallen door het denkbeeld, dat het plan
van een wijs en liefderijk God grootendeels verijdeld zou
warden en dat de thans verlorenen slecht en dus rampzalig
zouden blijven van eeuwigheid tot eeuwigheid . Hier trekt
F r a s e r, zooals men ziet, 46ne lijn met den bekonden G .
M i v a r t, Darwinist en tevens getrouw zoon der Katholieke .
Kerk .
De bezwaren, welke tegen het determinisme kunnen
warden aangevoerd, zijn door F r a s e r beter dann door onzen
S c h o l t e n uiteengezet . Volgens de leer van Jonathan
Ed ward s, zegt hij, is de dader slechts de naaste oorzaak
van zijne handelingen. ; dat - die oorzaak zoo en niet anders,
werkt, hangt of van zijn voorouders, van opvoeding en
voorbeeld, van tallooze krachten buiten den dader, die geen
van alien anders hadden kunnen werken dan zij gedaan
hebben . Hier is de mensch slechts een passieve geleider .
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-van causale iDvloeden, moet de oorsprong der handelingen
niet bij hem gezocht worden . Zeker, ook bij deze beschouwing blijft de qualiteit der handelingen, hare goedheid of
slechtheid, overeind staan voor ons gevoel, maar dat slechts
in den zin, waarin de smaak van een appel of de kleur van
een roos afgekeurd,of geprezen wordt . Van verdienste en
schuld kan geen sprake meer zijn . Er is enkel een onverbreekbare natuurorde, een nergens aangevangen en nergens
eindigende keten van oorzaken en gevolgen . Enkel door
de erkenning van vrjjheid ziet F r a s e r kans de waarde der
persoonlijkheid to redden . Maar hij ontveinst zich niet dat
vrijheid een onbegrijpelijk mysterie is . Alleen betwist hij,
dat zij een tegenstrijdigheid, dus onredelijk en onaannemelijk zou moeten heeten .
Volgens T h o m a s B r own heeft men onder causaliteit
enkel een bepaalde soort van opvolging to verstaan, een
opvolging, waarop men staat kan maken, omdat zij vast,
onwrikbaar is . Het is verkeerd -,Tan een geheimzinnigen,
onwaarneembaren band tusschen oorzaak en gevolo, to
droomen, bet is onwetenscbappelijk een ,ignis fatuus" na
to jagen, iets dat men met den naam van ,macht" of
.,,kracht" doopt . De ervaringZ3 toont ons enkel successies,
toevallige en onveranderlijke, niets meer dan dat ; bet is
de taak der wetenschap de onveranderlajke allerwege op to
sporen . Campbell F r a s e r merkt op, dat door zulk een
positivistische beschouwing de band, die bet beelal bijeenhoudt, wordt losgemaakt . Dat twee feiten tot dusver zonder uitzondering zijn gepaard gegaan, kandauslechtswaarschijnlijk waken, dat zij ook in de toekomst gepaard z -ullen
gaan, wanneer wij dat samengaan als teeken van innerliftenj
saraenhang opvatten . Ervaring kan niet tot kennis leiden
ten zij we uitgaan van bet redelijk vooroordeel, dat er iets
is, hetwelk gebeurtenissen in de natuur samensnoert . Als
we bet waarschijnlijk noemen, dat dit op dat volgen zal,
dan spreken wij bet vermoeden uit, dat die opvolging door
de alles omvattende orde geboden wordt. lets verklaren
beduidt iets een plaats aanwijzen in den samenhang van
het geheel . Gaan we niet uit van de onderstelling, dat
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een alles omvattend wereldplan voortdurend bezig is zich
to verwerkelijken, dat een alles beheerscheiade, steeds identische wereldmacht overal werkzaam is, dan heeft niets
verklaring noodig, evenmin geregeld als chaotisch samengaan van gebeurtenissen . Ook volgens Brown en zijn
geestverwanten zou het woord ,natu-ur" geen zin hebben,
als er geen onverbiddelijke wetter zich deden gelden . Maar
die wetten zelve zitten toch niet op tronen, vanwaar zij
met haar scepters de aangelegenheden dezer wereld besturen .
Als de mensch de natuur gadeslaat, dan staat hjj met zijn
begrensde en geleende macht tegenover de oneindige en
onveranderlijke bron van alle macht, tegenover den 44nen
God, die in de vele dingen tegenwoordig is en ze onafgebroken voortbrengt . Het thelstisc'h postulaat, volgens hetwelk men bij de waarneming verkeert met alom aanwezige
Rede, vindt zijn alternatief in de stelling, dat weten onmogelijk is .
Op deze wijze heeft de rustige en in het halfdonker
van het studeervertrek wegschuilende denker large j area .
gephilosofeerd en ziju katheder gebruikt tot voorlichting
en veredeling van de elkaar afwisselende geslachten der
menschheid .

VERZEN')
DOOR

FRANS BASTIAANSE ..

AIs ik rust . . . .
Als ik rust op 't doode-kussen
Als mijn oogen niet queer zien
Als mijn ooren niet meer hooren
Zal er 4en, o 4eia inisschien
Brand van ziel en zinnen blusschenLoopend tusschen 't zonnig kore -n
Met mijn verzen 't leed t' ontvli6n .,
Verzen, duizend verzen schreef ik
Voor mijn ziel gestalte kreeg,
Nil was 'k al to zeer van woorden
Diin van leed en vreugde le6g ;
Maar thans in mijn verzen leef i1r,
Ziel en woord bijeenbehoorden
Sinds uw schoon beeld tot mij neeg .
Loop ik hier : 't is 't blauw der luchten,
Loop ik ginds : 't is 't groene woud ;
Waar ik ga, of klare stroomen
Baden in het middag-goud,
floor de donkre dennen zuchten
Zwatelen de klaterboomen,
Waar het blad nooit ruste hondt ;
1)

Uit het Boek ,,Teugd"
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't IRuischt en suizelt in de klanken
Van mijn lied, waar, fonkelend
Als de weerschijn van rivieren
Verten vindend onbekend,
Schitteren met prismaspranken
Woorden, die de weelde vieren
Van de zondoorblonken Lent' .
Laat mij zonder - taal of teeken,
Schoonheid, nimmer van IT zijn ;
Laat mijn lied ten einde klinken,
Kan 't in vreugde, als 't moet in piju ;
Laat de beker nimmer breken
Andren menschen lang doen drinken
Teugen van mijn levenswijn .

,Jch dente dein, wenn mir der Sonne Schimmer"
,,Vom Meere strahit ."
G,5THE .

1k denk aan U .
De zomer ging, de goud-doorschenen ureic
Verkortten hunnen loop ; de nacht wordt lang . . .
Hoe eindloos zal me' ook d4ze winter duren,
Hoe bang znis 't hart, dat u verloor, hoe bang!
in
Ik denk aan U, als in de blanke vaarten
De blauwe schijning van den hemel valt,
Door 't nevelblank de Lente-morgen-klaarte
Goudglanst der weiden welig esmerald .
Ik denk aan U, als ik het riet zie wuiven
Dat op den golfslao0, schoonbewegend wiegt,
Aan U, wanneer een vlucht van teedre duiven
Klapwiekend voor de morgenzonne vliegt . . .
Ik denk aan U, als door den brand der velden
De dorpsklok de ure van den middag luidt,
Aan U, wanneer de vespertonen melden,
Dat de' avond zonk en duister de aarde omsluit .
Ik denk aan U, wanneer, de maan verrezen,
In 't donker landschap last de nachtuil klaagt,
De Noorderkim nog de' afglans houdt in wezen
Van 't Zomerlicht, dat nauw verbleekt, weer daagt .
Ik denk aan U, als de eerste bladeren dalen,
En 't Herfstschoon, willoos, langs de wegen zwerft,
De najaarsnevelen 't zwakke licht vervalen
Van zilvren zon, die met den middag
middagsterft .
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Ik denk aan IT bij stormen, bij ontijde,
Wanneer de wind opzweept de wilde zee,
Alsof de wereld met het hart, dat schreide,
Uitklaagde een klaagzang van nog zwaarder wee .
Ik denk aan U in korte, in lange nachten,
Als langzaam de uren langs mijn leger gaan,
-Uw beeld staat dag en nacht in mijn gedachten,
En zal er, tot de flood mij oproept, staan .

n4a eon opvoering van Ibsen's Nora
Na
DOOR

c.

B

I.
Menigmaal heeft het als een half treurig, half lachwel-kend raadsel miju geest bezwaard, waarom een aantal
vrouwen na een voorstelling van Ibsen's Nora huiswaarts
keeren in den verwonderlijken waan, dat ze dien avond een
menschenwezen in geheimzinnige wording aanschouwden,
dat de langbesloten knop van een diepbloeiend zieleleven
binnen enkele wren zich als voor hun oogen heeft opengevouwen, en ze deze Nora van kind tot vrouw zagen
rijpen - tenzij dan, (en ik meen wel dat dit een der grondgedachten van I b s e n' s levensfilosofiie is) dat men de
vrouw beschouwen wil als een groot kind, even onmondig
maar minder schuldeloos, even onberekenbaar en naf-zelfzuchtig, maar daarbij somtijds leugenachtig en onrein .
:fir komt in deze Nora letterlijk niets tot rijpheid : in
het eerste bedrijf alleen maar even roekeloos omgaan d met
de magen harer kinderen, die zij overvoert, als in het
laatste met hun jonge zieltjes, welke zij meedoogenloos het
allernoodigste voedsel onthoudt, blijft zijzelve door het
geheele stuk heen een ongedurig kind, aan het slot een
koppig kind met een aloverstemmende dwangvoorstelling :
haar eigen lang verwaarloosd en van huis uit tamelijk dor
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innerlijk bestaan in vrijheid tot rijker bloei to brengen,
zonder zich door eenig ding in die verheven taak to laten
storen .
En. wat heeft ze tot* verklaring en verontschuldiging
van deze uiterst primitieve levensopvatting aan to voeren?
Ret is waar, de fraaigekleurde kijkglaasjes waardoor
ze leven en wereld tot nu toe zoo aardig had bekeken, zijn
haar een beetje wild uit handen geslagen en hebben onder
het vallend verbrijzelen haar vingers bezeerd - in een
omzien tijds heeft ze al haar illusies zien vernielen . Maar
dat zij zooveel broos bezit to verliezen had, lag toch voor
een groot deel aan haar eigen geestelijke kortzichtigheid
en gevoelsarmoede, en ieder weet dat glas en illusies er nu
eenmaal niet fang over doeun om to breken . Met ledige,
bloedende handen staat zij nu naast de scherven, die intusschen ook anderen mee verwondden . . . en de eenige
bezorgdheid., die in haar opkomt, is hoe ze het best en
spoedi-st haar eigen kwetsuren zal doen genezen, en zich
beveiligen tegen elke nieuwe aanraking met de gevaarli .,ike
splinters .
Kinderlijke begeerte voorzeker, vrouwelijke misschien,
maar getuigend van ontwaakt menschbewustzijn?
Indien er waarlijk door smart en outgoocheling iets in
haar tot levend bewustzijn ware gekomen, eenige kracht,
eenig verteederend begrip, mij dunkt, zij zou hnders praten
en doen . De Nora, die door de schrijnende ondervindingen
der laatste uren van haar huwelijksleven tot vrouw, of laat
ons liever zeggen tot mensch gerijpt was, die Nora zou
haar koudbloedige aanklacht tegen haar gestorven vader die haar Loch lief had ' niet oubewogen ten einde toe hebben
kunnen uitspreken . Zij zou zelfs in haar hartstochtelijke
en rechtmatige verwijten aan H e I m e r, dat hij door liefdelooze luchthartigheid zijn plichten tegenover haar verzaalde
halverwege blijven steken . . . . omdat zij plotseling met angst
en outroering in hem het eeuwige mysterie van vreemd
leven voelen zou, zoo ongenaakbaar voor ons oordeel . En
omdat een sterker stem uit eigen binnenste haar dwingen
zou tot luisteren : Tat heb ik van miju plichten tegenover
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hem en mijn kinderen terecht gebracht P En voor mij zelf,,,
wat is mijn wezen geweest en geworden? Ik was toch niet
enkel het willoos maakwerk der dwalingen van anderen P
Iets eigens leefde, begeerde en zondigde Loch ook in mij ?,
En het in zwijgen gevonden antwoord zou haar een
beetje deemoedige wijsheid geleerd hebben, en iets van die
breede, vruchtbare indulgentie, die het grillige leven ongevraagd geeft aan hen, die het niet meer in de eerste plaats
aanboord komen met hooge eischen voor eigen geluk of
,,menschwording."
- T o r w a 1 d H e 1 m e r, de man van wien ik het ,,wonderbare" verwachtte, is niet meer dan een gewoon man, en
minder dan dat . . . hij is even lichtzinnig als zelfzuchtig,
en onder zijn vrees voor smart en schande weed deze recleneerende pedant een wreedaard . - Aldus verzucht zij, en
niet zonder reden . Maar de wijzer en zachter geworden
Nora, die even iets van de geheimnisvolle wisselwerking
in alle men s chenverhoudingen had leeren doorvoelen, zou .
op die beschuldiging in stilte later volgen : - ja, maar
alle mannen zijn op hun tijd lichtzinnig, de meesten onbewust zelfzuchtig, en bij haast alien vertoont het lijden een
kenmerkende neiging zich bij zijn eersten aanval om to
zetten in kwelling voor hun omgeving. Zoo weinig heb ik ooit
over eenig verschijnsel in mijzelf of anderen nagedacht, dat
deze waarheid, toen zij eensklaps met al haar hard gewicht
op mij neerviel, mij als verpletterend trof . Nu ik evenwel
begin to voelen dat zij mij niet verpletterd heeft, dat ik
armen en beenen nog vrij bewegen kan, nu komt de vraag :,
wat moet ik doen om het ondraaglijk schijuende waardig
to drag en P
Half door mijn eigen schuld, half door het noodlot
dat ons alien drijft, heb ik voorgoed mij vastgewerkt in
een net van groote en kleine plichten : tegenover dezen
man, wiens tekortkomingen aprN-tout niet orivergeeflifter
waren dan de mijne, tegenover mijn kinderen vooral, van
wie ik niets to vorderen heb, wie ik enkel geven mag .
Erger dan nutteloos zou het zijn, er over to tobben of niet, .
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en met de vaneengescheurde draden een zuiverder weefsel
voor mijn eigen leven op touw to zetten . Ret leven is nu
eenmaal, tot zekere hoogte gebracht, geen weeldehandwerkje, dat men kan lostornen of doorknippen, wanneer
het patroon en de kleuren ons niet langer bevallen, om
naar willekeur een nieuw to beginnen . Er zit niets anders
op dan het met alle rafels en naden, met zijn onharmonische tinten en verwarde teekening, zoo goed het gaanwil, to voltooien .
Dit to erkennen en er naar to handelen beteekent voor
mij in menig opzicht een bestaan van strenge zelfverzaking,
goed - maar ook van dagelijksche liefdevolle krachtsinspanning, die het beste is vat een mensch voor den
waarachtigen groei van zijn wezen vinden zal . In een
wereld, die nu niet zoo heel rijk is aan verantwoordelijke
schepselen, kan het voor hen die geen persoonlijk geluk als
eerste levensvoorwaarde meer zoeken, geen verlagende taak
zijn to trachten anderen, onbewuster voortlevenden, kinderen met hun recht op zorg en liefde vooral, to beschermen
tegen de booze elementen waardoor ze van rondom, en
niet het minst van binnenuit, worden bedreigd . En in elk
geval, hoe moeilijk, vreugdeloos en duister ik deze nieuwe
wegen nu ook voor mij zie liggen : dit is het leven, zooals
het onder mijn handen en zeker niet zonder mijn schuld
zich vormde, het levee dat nu eenmaal geleefd moU worden,
en zoo moedig mogelijk.
vat ze had leeren lijden, meevoelen en begrijpen zou
ze niet tot opzienbarenden grondsiag gaan stellen van haar
eigen onafhankelijke ,opvoecling", - ze zou het in alle
stilte dienstbaar willen maker aan die van anderen .
En aan zichzelve zou zij misschien na jaren de verborgen trouw ervaren van die veelvragende evangeliebelofte :
,,,zoo wie zijn levee behouden wil, die zal het verliezen,
maar zoo wie zijn leven verliest omm mijuentwil, die zal het
behouden ."
Mogelijk zelfs, al is dit ten eenenmale bijzaak, zou ook
-die profaner wijsheid aan haar, vervuld worden dat elk geluk,

2 63
omm echt en blijvend to zijn, niet al to vast moet wortelen
in de werkelijkheid .
Maar deze Nora, die nadat de rozerood doorschenen
blinddoek haar ruw wend afgerukt, uit pijn en verschrikking
als een ziende vrouw to voorschijn treedt, heeft geen oog
voor het dieper geweven verband van menschenlevens
zij lijdt aan die ongeneeslijke myopie van het hart, die
alleen maar ragfijn en meedoogenloos scherp het vlak voor
zich liggende ziet en ontleedt .
De ,heilige plicht van den mensch tegenover zichzelf"
is ongetwijfeld een stevig woord om mee to schermen zelfs verbaast het ons even dat de weinig ontwikkelde Nora
die rake formule zoo vlug en pasklaar bij de hand heeft,
en men mag van meening zijn dat I b s e n hier, bij uitzondering, een beetje onhandig hoorbaar soufReerde.
Indien zij echter in haar eigen taal eens een omschrijving daarvan geven moest, zouden we ongeveer de volgende
fraaie redenatie krijgen : zoovele jaren lang heb ik onbewust
voor mijzelf alleen geleefd, - nu wordt het Loch hoog tijd
dat ik eerst eens recht voor mijzelve ga leven, en dan met
open bewustzijn . Onwillekeurig heb ik mij gedurende die
jaren verstrikt in allerlei banden, die men gewoonlijk plichten
noemt - en waar ik mij heel weinig om bekommerde . Ik
ben daarvoor niet strafbaar, want ik voelde nooit dat zij
mij bonden . . . van mijn man en kinderen, als van het
heele levee, zag ik alleen den amusanten karat . Than s echter,
nu ze mij eenmaal ook de andere zijde hebben getoond,
de harde, sombere, veeleischende zijde waar elke band met
menschen is als een monster met duizend vangarmen, die
traag maar zeker all het beste dat we in ons dragen voor
zich vergen, thans zou ik er mij nooit meer onbevangen
mee kunnen vermaken . Me aan hen wijden, zonder van
hen iets voor mijn eigen geluk terug to vragen, wil en mag
ik niet : ik ben een veel to belaingwel-kend schepsell dan
dat ik het recht zou hebben, ook maar een stukje van mijn
eigen kostbare persoonlijkheid to doen teloorgaan in die
van anderen . Het beste is daarom, dat ik ze heelemaal
wegcijfer en van mij afzet - weg er mee, es ist so gut als
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war' es nie gewesen - en als een vrije vrouw trek ik de
wereld in ."
Altijd en voor een ieder is N o r a een allerliefst vrouwtje
geweest, maar haar liefheid houdt geen stand in het Teed,
omdat ze enkel zinnelijk-blije levensuitstraling was, zonder
kern van teederheid.
II .
Deze kettersche beschouwingen zijn allerminst gericht
tegen het dra-matiseerend vermogen of de psychologie van
I b s e u, waarvoor ik eerbied genoeg heb, al lijkt de laatste
mij niet overal even oprecht, met name niet in Nora .
Vrouwen als N o r a en H e d d a Gabler in beeld gebracht to hebben, kan hem enkel aanspraak geven op bewondering .
Ik zou alleen verzet willen aanteekenen, wanneer N o r a
onder zijn meest
,sympathieke" vrouwenfiguren wordt
geteld in een lijn van gevoelsoordeel, waar H e d d a G a b 1 e r
dan aan het andere uiteinde als alleronsympathiekste staat .
Nu ja - H e d d a vertegenwoordigt een moderne afwijking van het legendarische type vrouw-monster, die den
man lokt en verlaagt en hem ten slotte in den dood drijft,
N o r a toont ons de vrouw-slachtofFer, de door den man
verongelijkte en bedorvene, nieuwere vari8teit der reeds
uitgestorven gewaande soort femme incomprise, en dit verschil is oogenschijnlijk niet gering .
Voor het overige hebbenn beide een stuk mislukt,
onvruchtbaar leven achter zich, beide weigeren met denzelfden doormen nadruk de gevolgen barer daden to dragen,
doch terwijl H e d d a daarom een zelfgewilden dood zoekt,
gaat N o r a er op uit om een nieuw zelfwillend leven to
maker.
De vaagheidsbekoring van het volstrekt onbekende en
ongebondene, die zulk een nieuw to beginnen leven omhult,
zal oorzaak zijn dat maar heel weinigen zich in de vraag
verdiepen, wat er van N o r a worden moet nu de muren
van het huis donkergesloten achter haar staan, - nu ze
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zich, eenzaam en vrij, op straat en in de wereld bevindt .
Toch zou het leerzaam werk zijn, de kansen van dit
leven eens onbevangen na to gaan . Zelfmoord is buitengesloten : een vrouw, die zoo hevig het overwegend belang
van haar eigen wezen gevoelt, moet beseffen dat levensvernietiging geen oplossing, op zijn best een storende omweg zijn zou in den ontwikkelingsgang, then ze liefst zoo
recht en snel mogelijk wil afleggen .
Lang eer zij de woning van Christine Linde heeft
bereikt, zal het haar in de kille buitenlucht wel klaar
geworden zijn dat deze practische, nuchter plichtmatige
vriendin ., met haar bedaard sterken wil, nog vddr den middag er in geslaagd zal zijn het ontroerend weerzien van
haar kinderen to bewerken, dat N o r a bovenal vreest .
Eveneens moet zij inzien dat een toevlucht voor then
nacht to zoeken bij familie of vrienden, met haar zwakke
natuur, onvermijdelijk zou uitloopen op een banaal verzoeningstooneel binnen ache of veertien dagen . Niemand
zal wel zoo hard en on rechtvaardig zijn, haar to verdenken
van het daarop aan to leg gen - haar begeerte naar vrijheid is voor het oogenblik eerlijk genoeg .
Zij zal dus een onderkomen moeten vinden in een
of ander hotel of pension, waar het meer dan twijfelachtig
is of men haar in het holle van den nacht zal willen opnemen, - gegeven onze maatschappelijke verhoudingen,
die nu eenmaal zoo zijn, en misschien niet goed zijn, maar
zeker niet zoo goedig met zich laten sollen als moreele
De moraal is het onschadelijl-ste schepsel ter
banden .
wereld . . . . alleen maar is het uit haar naam dat de klappen
worden uitgedeeld aan wie zich tegen de reglementen der
samenleving bezondigt .
Maar wij willen voor dit geval het beste hopen . Nor a
zal dan den volgenden morgen vrij laat (want deze soort
vrouwennaturen slapen onder alle omstandigheden) haar
oogen verward opslaan in een vreemde kamer, en eerst
langzaam tot het voile besef ontwaken, wat die intimiteitloos
versletene, in de winterochtendzon droefgeestig gefaneerde
meubels om haar heen beteekenen.
0 . E . IV 8
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Nuu doet de omgeving er natuurlijk nets toe voor
velen onzer - een mensch kan op een druiligen Decembermorgen koud en verstijfd wakker worden in een hooiberg,
en toch met het eerste licht het bewustzijn van to leven
als een openbaring van heerlijkheid over zich voelen stroomen .
Maar voor Nora, met haar ondiep, begeerig zieltje, dat
alles van buiten moet ontvangen en uit zichzelf nets weet
to geven, is wat haar omringtvolstrel-tzoo'nonverseEillige
zaak niet, en zij zal zich innig rampzalig voelen .
Een kinderachtige rampzaligheid, niet voortkomend
uit het smartelijke van den toestand, maar allermeest nit
het bekrompen-zelfzuchtige van Nora's eigen wezen .
Behoud de omstandigheden onveranderd, zet alleen de
drijvende motieven op een hooger plan : neem aan eene
N o r a, die op dezelfde wijze haar huffs ontvlucht om een
verstooten kind to gaan zoeken, en deze vrouw, even hulpeloos rondzwervend en blootgesteld aan dezelfde kleine vernederingen, zal tragisch ziju, door geen oppervlakkig behlag,
veelmin door spotlust to bereiken .
Wie begrijpt intusschen niet met deernis, dat zulk een
ontwaken pas het begin der ellende is? - Wat moet deze
jonge vrouw, zonder geld, zonder talenten, zonder arbeidskracht, op de overvoerde markt van het leven beginnen P
Aan de opbruischende sympathie, die de wereld over
heeft voor al wat haar ongewoon toeschijnt, zoolang het
nieuw is, zal het haar stellig niet ontbreken . Maar er
wordt in onzen tijd, nu niemand graag voor gewoon wil
doo;rgaan, op die sympathie van zooveel kanten tegelijk
aanspraak gemaakt, dat ze zich waarlijk met N o r a niet
langer dan zes weken kan bezighouden . Niet van de
wereld, van zichzelve zal , zij het per slot van rekening
moeten hebbeii, en wat dan? Van alles zal zij waarschijnlijk vol goeden moed beginnen, elken vorm van naaldewerk, en velerlei manieren van schrijfarbeid - die immers
zoo prettig de verbeelding wekt, een man to zijn - maar
wat zal zij ten einde brengen? De eenige weg waarlangs
wellicht eenig succes haar wacht, zou wezen op het podium
van een bescheiden vari8teitentooneel de tarantella to
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dansen - en niets gaf ons het recht, van haar to gelooven
dat zij dit middel voor haar verdere opvoeding zal willen
-aangrijpeD .
Zij is pas op to ruwe wijze met de scherpste hoeken
van een mannelift karakter in botsing geraakt, dan dat
haar afschuw van al wat mannelijk is voorloopig niet heel
echt mag heeten. Fen vrije vrouw is zij, en wil het blijven
maar voor hoe lang? Gebrande kinderen schromen 't
vuur, doch wie eens zijn vingers brandde, behoeft daarom
nog niet zijn levenlang in een ongestookte kamer to zitten .
Helaas, het is to vreezen dat er voor de arme N o r a maar
46n uitweg bestaat . . . Haar hulpeloosheid, haar ijdelheid,
het aanhankelijke in haar aard, de vage slappe sensualiteit,
die haar heele leven beheerschte en zoo helder uitkomt in
haar verhouding tot Dr . R a n k - dit alles to zamen zal
haar binnen zes maanden het eerste aanbod van manneIijken steun dat haar gedaan wordt, met beide hander. doer
aannemen . Het wereldsch oordeel, dat bedenkelijk het
hoofd zal schudden en spreken van laiagberaamd opzet en
verborgen depravatie, zal haar - ditmaal zwaar onrecht doer .
Want to goeder trouw zal N o r a zich dan verbeelden, dat
tot volkomen ontwikkeling van haar zielsbestaan een manneljjke invloed nu eenmaal onmisbaar is . De man, then zij
volgt, zal daarbij in haar oogen zoo iets heel bizonders
ziju, zelfopofferend en allerminst lichtzinnig, veeleer teeder
-dan wreed, in alle opzichten het ideale tegenbeeld van
T o r w a 1 d H e I m e r - op wien hij in werkelijkheid alleen
het twijfelachtig en weinig duurzaamm prestige zal vo6r
hebben van een onopein .gesneden boek. Van lieverlede zal
zij elken vormm van ontgoocheling doormaken, met altijd
dat flauwe vonkje van een verlaugen naar lets hoogers i n
zich, dat haar voor volslagen verlaging blijft bewaren . Op
de een of andere manier zal zij eindelijk reddeloos ondergaan - en wat veel erger is, zij zal geleefd hebben zonder
eenig lichtspoor na to laten in het leven van anderen .
Wonderlift mag het schijnen, dat nochthans N o r a
He 1 m e r zooveel meelijdige sympathie wekt, in tegenstelling
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van hare jongere zuster II edda Gab ler, met welke zij
toch gemeen heeft dezelfde onmacht, dezelfde onrustige
ijdelheid, en die troostelooze dorheid van hart, niet in.
staat iets los van zichzelve lief to hebben . Ongetwijfeld
stoot Eledda's natuur of door feller wreedheid, daarentegen is zij wellicht in zooverre weer hoooer to schatten,
als een iets minder zwak enn passief zelfbewustzijn hare ,
liefdeloosheid draagt.
Want het 1-wade is misschien altijd to veroorcleelen, .,
maar een doordenkende consequente boosdoenster, gedreven
door sterke begeerten, zou zooal geen beminnelijk, toch een
achtenswaardig medeschepsel schijnen, vergeleken bij deze
willooze, bloedel ooze wezens, wier eenige oorspronkelijlke
zielseigenschap een in meer clan 66n zin negatief magnetism e
is, dat haar werktuigelift, ten alien tijde de leugen volgen duet .
Ibsen's symboliek, in haargewrongendiepzi -nnighecl,r
laat mij meestall koud, maar de bitterk-oekjes-symboliekuit
het eerste bedrijf van Nora, later nog eenmaal in een
vluchtig trekje herhaald, treft als scherp en eenvoudig ..
Lijkt het niet of hij pier zeggen wil : der bewuste ondeugdmoge nog wel eens aan haar verstand zijn to brengen, dat zij
wijs doet van bitterkoekjes of to blijvei3 omdat die ongezond zijn, met de onbewuste daarentegen valt onder geem
voorwaarde iets aan to vangen, - altijd weer zal zij zich
tenslotte omdraaien en hot verboden koekje tersluik in den
mond steken, en later er om lieg en. met zulk een lief glim-lachie dat zij haar eigen leugentjes gelooft .
Toch ligt zeer zeker de grondoorzaak der begripsverwarring bij I b s e n zelf : omm den weifelenden opzet, de
halfslachtige karakterizeering van deze Nora-figuur, kenmerkend bevestigd door het gemak, waarmee hij voor dit
tooneelspel een gevarieerd einde van enkele regels fabriekte,
dat N o r a aan de bedjes harer kinderen tot zachtere,
gevoelens brengt .
Een zielstragedie, die zich met zulk een handverdraaien
in eon blij-eindig spel laat omzetten, k-an niet zuiver zijn
doorgevoerd . Lange jaren geleden herinner ik mij een
Hollaudsche gewijzigde Hamletvoorstelling to hebben bij-
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gewoond, waarin
aldus luidden :

de

slotwoorden van den held ongeveer

Ik kon hier nu wel sterven door deez' dolk,
Doch liever blijf ik leven voor mijn yolk .

-en het is niet na to vertellen, hoe allergekst en ongelooflijk dat klonk.
Bij Nor a echter past het eene slot ongeveer even goed
als het andere, omdat wij het heele stuk door eigenlijk
nergens houvast aan haar wezen hadden .
Zonder twijfel legt I b s e n het er op toe, als eindindruk
begrijpende deernis en een zekere ontroerde waardeering
voor haar to verger, - wat hem dan ook wonderwel bij
velen gelukt .
Maar intusschen heeft het er veel van weg, of bij hemzeif onder het bewerken van zijn stof een onbedwingbare
weerzin menigmaal de overhand kreeg op alle verzoenende
tooneelbedoelingen . Ret sterkst last zich die zonderliuge
tegenstrijdigheid aantoonen in de wijze, waarop door he
de vriendschapsverhouding is behandeld tusschen N o .r a en
Dr. R a n k. De groote scene tusschen die twee doet het
meest af breuk aan de eenheid van het stuk - maar verraadt tevens misschien het klaarst de diepere denkwijs van
den dichter .
Indien ergens, dan had hier, in de droevig-teere aanraking van deze twee angstgevoelens - de angst voor het
levee en de angst voor den dood - de onnadenkend schuldelooze, het kwade zelfs niet ziende kindernatuur ons kunnen
verteederen en hoog boven onze kleine wijsheden uitrijzen .
Hier had zij dat sterke onschuldswoord uit een vroeger bedrijf tot waarachtigheid moeten doen opleven : dat geen
wet een mensch verbieden kan, een ander mensch then hij
liefheeft voor Teed to bewaren . In plaats daarvan vertoont ,
het kinderlijk-onbewuste vlindervrouwtje in dit tooneel
plotseling niet alleen zeer onkinderlijk-booze instin cten,
maar blijkt ook een aanmerkelijken voorraad wereldwijsheid
to bezitten van de slechtste snort .
Om van het ergerlijke, door haar uitgelokte spelletje
met de kousen to zwijgen - waardoor is eigenlijk, zoodra
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R a n k haar zegt dat hij haar lief eeft, voor N o r a de weggesloten om hem het geld to vragen, dat zij denkt noodig
to hebben ? (of dit geld al geen oplossing brengen zou,
doet natuurlijk niets ter zake : N o r a verwacht er die w6l
van) . Een redelijke grond voor haar veranderd gedrag is
niet to vinden dan alleen deze : dat haar ijdelheid, die grootevrouwelijke plaatsvervangster van het verstand, haar heel
zuiver instinctief doet voelen, hoe iedere vrouw, wanneer~
ze aan een man die haar zoo pas op dweepzieken toon betuigde dat hij zijn leven ter liefde van haar zou willen
offeren, tot antwoord hulp vraagt in een hoogst prozaische
geldaangelegenheid, daarmede in de gevoels-schatting van
then man eenigszins daalt en iets van haar ongenaakbare
bekoring inboet. Ret onbeperkte, superieure vertrouwen
in R a n k waarvan haar verzoek zou getuigen, moet als een
heilzaamm ontnuchterende douche op zijn overspannen gevoel
werken - maar dit gevoel is N o r a veel to dierbaar dan
dat ze het aan zulk een forsche kuur. wil blootstellen . Ze
wil hier niets van haar bekoring prijsgeven, zoomin als,
later van- haar vrije persoonlijkheid : al wat haar jk" betreft is haar to heilig. Vraagt ze hem het geld, eenvoudig,
waar, zonder aanstellerij - dan verschuift ze den grondslag,
hunner geheele verhouding en maa'kt haar tot die van twee
vrien den, in plaats van die tusschen een man en een vrouw,
wier ziekelijkheid - bij den een van lichaam, bij de andere,
van sentimenten - behagen schept in zinnelijke emoties
op het kantje af, en vergeestelijkte lievigheidjes zo -nder,
vervolg .
Met de afgedane kwestie van dit geld, even kinderlijk vertrouwend gevraagd als ridderlijk gegeven, tusschen hen
beide, zou het Rank onmogelijk worden daarmee op den
ouden voet door to gaan, en N o r a kAn van die zoete ge-woonte geen afstand doers . . . . Haar instinct, zooveel klaarder,
clan haar bewust voelen, vertelt haar alweer dat wie zich
voorneemt een eerlijke vrouw to zijn in den eenvoudigen
.
in waarin men van een eerlijk man spreekt, daarmede in
vele gevallen ophoudt eien begeerlijke vrouw to zijn, en dit
laatste voorrecht schijnt haar het eenige toe wat waarde
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heeft . Terechtertijd komt haar nu daarbij nog een stet
wereldsche moraaluitspraken to hulp, waaronder daze :,,een
getrouwde vrouw vraagt onder geen voorwaarde geld ter
teen aan een vreemden man die haar gezegd heeft dat hij
van haar houdt"
en de to on eelaanwij zing van ,kalme
waardigheid" waarmee N o r a zich afwendt en om de lamp
roept, is gevonden en verklaard .
Ret zou toch slechts aan haar gelegen hebben om met 44n
enkel wooed den geheeleD toestand hoog boven de bedompte
sfeer van teleurgesteldein bekoringslust en gekrenkt mevrouNvefatsoen in zuiverder lucht van menschelijk gevoelg
to halen .
Maar Been seconde ontwaakt bij haar het voelen voor
en in een ander, niet even een begrip van de vreugde, die
hot voor dezen vereenzaamden, bijna-stervenden man kan
worden, om als laatste levensdaad aan een wezen dat hij
liefheeft - moge dat nu een vrouw, een vriend of een kind
zijn - zonder zelfzucht een beetje geluk to mogen geven .
on veranderlijk ziet zij, in alle menschenleven dat haar
nabijkomt, alleen hot leelijke en' lag e, nooit daarachter een
schijnsel van hot goddelijke opvlammen .

Niettemin is de populariteit van eon stuk als N o r a
voor een groot deel vrouwenbedrijf, en als zoodanig slechts
zijdelings berustend op onpersoonlijke waardeering van
Ibsen's- kunst, veel vaster op stark persoonlijke, hartstochtelijke in- en meeleving van door hem weergegeven
vrouwenvoelen.
Ik zou haast , durven wedden dat, als hot mogelijkwas
to lozon in de harten van naarhuis wandelende schouwburgbezoekers, in wior ooren nog de bons nadreunt, waarmee
dee huisdeur achter de heldin toeviel, de meaning der meeste
mannen zich kort en zakelijk zou laten samonvatten in e6n
uitroep : Nonsens!'
Bij vale vrouwen daarentegen zou men een droomerigee
stemming vinden nagebleven, met den meer of minder
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duidelijken grondtoon : - het ontwikkelen van eigen wezen,
eigen wil, eigen ongeboeide kracht, is het niet onze hoogste,
onze heiligste plicht ? en is misschien deze N o, r a, die haar
leven op nieuw aanvangt, vrij als had ze nooit eenigen
band gekend, zoo al niet na to volgen, dan Loch heimelijk
to bewonderen en to benijden omm haar cooed? In Nora wordt voor alles het slachtoffer beklaagd van
een onreclelijke opvoeding, vroeg begonnen door haar vader,
met schuldiger bekrompenheid en harteloozer gemakzucht
voortgezet door haar man .
Toegegeven, - van oudsher evenwel hebben er ook
onverstandig zelfzuchtige moeders en vrouwen geleefd, wier
dwaze heerschzucht op het lot van haar zoons en echtgenooten niet bepaald heilzaam werkte.
Maar laat eenig schrijver een ziels-zwakken jongen
man ten tooneele voeren, op een verkeerde manier grootgebracht en jonggetrouwd met de verkeerde vrouw, een
jonge man die na eenige jaren huwelijl;cs - waarin hij
steeds leugenachtiger en slapper van wil werd - door een
tragische uitbarsting tot het besef van zijn mishandelde
jeugd gel-omen, zijn vrouw en kinderen ontloopt, niet in
een woedende driftbui of omdat hij een andere vrouw lief
kreeg, of one. welke menschelijk gezonde of zondige reden
ook, maar met het overl6gde plan - getuige zijn gepakt
reistaschje - om op zijn eentje zijn eigen gebrekkige
opvoediug wat to gaan bijwerken .
Zulk een zwakkeling is voorzeker in onze dagen niet
ondenkbaar, en de vertooning kon even boeiend als leerrijk
ziju . Doch den meest genialen dramaturg zal het niet
gelukken, voor zijn mannelijke toeschouwers de langzamee
ontaarding van zijn held als 6nkel een noodwendig gevolg
der vrouwelijke domheid naast hem, of de eindelijke vlucht als
een eerste daad van zedelijken moed aanneembaar to maken .
Gevoelen vela jonge vrouwen dan niet, op hoe hooghartige wijze haar door I b s e n in zijne N o r a een brevet
van ontoerekenbaarheid voor haar daden ward uitgereikt,
dat de allergewoonste jonge man verontwaardigd zou
weigeren to aanvaarden ? Raakt bij geen enkele van haar
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dat restje van gevoel van eigenwaarde aan het gisten, dat

den ijdelen boef, die voor een jury op soortgelijke gronden
zijn vrijspraak hoorde bepleiten, driftig deed opspringen
en uitroepen : . .A
.Heneeren, zoo gek als die man u blieft wijs
to maken, ben ik niet" . . . ?
En I b s e n' s wer-k is slechts een der uitinoen van een
veel wijdstrekkender verschijnsel . Naarinate de vrouw zich
op elk maatschappelijk en intellectueel gebied geruchtvoll er
naarvoren begint to dri -n gee, is de plants die haar beeld in
de literatuur van den dag inneemt, meer en meer gedaald,
tot op een allertretirigst peil waarbij men zich als eenigen
troost zou kunnen zeggen : ziezoo, nu - kan het niet lager!
Miar het treurigst en onverklaarbaarst feit is wel dat
vele vrouwen zelfs niet schijuen in to zien, waarom hier
van troost sprake kan zijn : met een vriendelijk bewonderenden glimlach aanschouwen zij die verlaging als
iets dat in de orde der natuur ligt, en waar een geheimzininige verheffing .ruse samenhangt .
In een voor enkele jaren drukgelezen roman, The light
that failed, heeft n u d y a r d K i p 1 i n g in scherpe lijnen
een verschijning
getypeerd van een modern jong meisje
t,
met artistieke neigingen, haar hart, haar zinnen, haar eergevoel, - voor zoover ze iets van dit alles er op nahoudt
- gelijkelijl,- ten offer brengend aan haar onverzadigbare
ijclelheid., die alleen ge8venaard wordt door haar erbarmelijke onmacht om iots, wat ook, voort to brengen . Tot
zoover goed - maar men kon dit boek als een lievelingsboek hooren bepraten onder jonge meisjes, die bekoord
waren, veel meer dan door de teekening alleon, door het
spiegelbeeld van zichzelf dat zij er in meenden to herkennen .
De vrouw, zooals zij bijna overal in boeken en too .neelstukken der laatste twintig jaar optreedt, heeft niet gewonnen aan kracht of wil wat zij verloor aan teederheid,
zij worstelt allerminst onder den greep van sterke hartstochten, maar krijgt tot vast eigen kenmerk een allerbedenkelijkst onvermogen om het leven aan to kunnen . Hetzij ze ons getoond wordt aanspraak inakend op mannelijke
vrijheid, ma-nnelijke deukkracht, mannelijk doorgevoerde
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zelfzucht, of wel -edachteloos gelijk de lelie8n des velds
daarheen levered, altijd en overal treft ons haar toenemende
onbruikbaarheid als leveiasmateriaal .
Met een vast doel voor oogen handelen en dat ook
maar benaderend bereiken, kan zij niet dan bij uitzondering .
Zelfverloochening, meer of min bewust opgaan in vreemd
levee, acht zij domheid en de onvergeeflijkste der zonden
tegen het heilige Jk ."
In hooge mate bezit zij daarentegen een zonderling
vermogen om zich binnen eigen atmosfeer to begrenzen :

ik bedoel dat zij naar den geest is als een bloem zonder
gear, niet in staat iets van zich to doen emaneeren . Doze
geestelijke steriliteit, die met graagte van alles iets in zich
opneemt en uit zichzelve Diets terug vermag to geven, doet
natuurlijk haar intellect veel grooter schijnen dan het in
werkelijkheid is . Krachtige invloeden, ten goede of ten
kwade, gaan er maar zelden van haar uit : zij kan alleen
op anderen inwerken door eon korte, hevige daad, waarmee
zij er gewoonlijk in slaagt haar omgoving voor een poosje
van streek to brengen en somtijds zichzelve to gronde to
richten .

Er zal wel 9 een strooming bestaan in eeniget, literatuur,
die niet een ondergrondsch verband houdt met stroomingen
der werkelijkheid . Moet men dan aannomen dat terwijI
de vrouw uitorlift zoo kloekmoedig, en vaak met zooveel
meer strijdvuur dan verstand, voor hare geestelijke rechten,
en liefst nog iets meer dan dat, to wapen trekt, zij aan
een anderen kant bezig is zich haar zedelijk zelfbewustzijn,
als ballast in dien kruistocht, van de schouders to schuiven ?
Waarlijk, het is zoo heel paradoxaal niet als hot lijkt,
om. to gelooven dat een der eerlijkste en ernstigste woorden
van waardeering, in de laatste kwart eeuw aan de vrouw
gewijd, nog to vinden is bij den sceptischen Renan : „la
femme a la charge du Bien, le Vrai no la regarde guere ."
vat haar hier ter oplossing wordt toegeschoven, is
de helft van hot wereldraadsel, en misschien niet de geringste, - want het Absoluut Goede zou nog stelliger het
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Absoluut Ware in zich sluiten dan omgekeerd . Is dit zulk
een verwerpelijke taak? mag men vragen, al zou ook deze
weifelaar en twjjfelaar zichzelf niet blijven, zoo hij er niet
all gauw de omzichtige beperking overheen plooide : ,Nous
aimons Pabsurdit4 feminine, - tout en ne voulant pas
qu'elle gouverne le monde et y fasse trop la loi ."
Maar laat de vrouw om Godswil dat Goede niet loslaten, hoe beklemmend en bekrompen Oe tiring, dien het
om, haar heentrekt, haar sours ook moge toe9chijnen, saarngesteld uit een omslachtig mozalk van kleine, saaie plichten
of een onoverkoombare hindernis voor de voile ontwikkeling van haar geestelijke kracht . Zij staat of valt er mee,
- en het is voor den groei der menschheid, die haar juist
nu zoozeer ter haste gaat, zoo noodig dat zij blijft staan .
Indien zij het haar kruis acht, laat zij dan den ouden
troost er bij bedenken, dat wie zijn kruis met hoogheid
draagt, er teveDs door gedragen wordt.
Dezelfde Renan bekent ergens, dat het altijd een
zijner liefste droombeelden geweest is in een volgend bestaan als vrouw to worden herboren : om, het Heelal ook
eens van een anderen hoek uit to kunnen bekijken, om to
weten hoe een vrouw voelt, praat en lief heeft, en op welke
manier ze zich voorstelt het met haar le.veiasbeschouwing,
haar denkbeelden en haar daden bij het rechte eind to
kunnen hebben .
Waarom, - zou een eenvoudig mensch geneigd zijn
zich of to vragen - waarom, terwijl in de landen der verbeelding alles zoo fluweelig en vaagstreelend ineenvloeit, in
die der werkelijkheid de levensvormen zoo heel scherpkantig en hardhandig tegenover elkaar staan, vergenoegt
menige vrouw zich niet met het om-gekeerde van dezen
da,gdroom, en bewaart zijn belofte dan, evenals n e n a n,
ook zorgvuldio, voor een andere wergild van verwezenlijkingen P
De goede God zou hen misschien allebei tevreden
stellen . . . en wie weet, of er niet ergens voor elke illusie
een vervulling bestaat, nits een mensch haar op aarde in
haar eigen sfeer hooghield, niet wanneer ze moedwillig naar
omlaag gehaald, gebanalizeerd en ontheiligd werd .

Naar het Tobameer
DOOR

W . MEIJER RANNEFT .

De residentie Tapanoeli is een uitgestrekt land met
een schaarsche bevolking . Er ziju dicht begroeide bergstreken en kale hoogvlakten, echte woeste gronden, die
vooreerst wel niet tot ontginning zullen komen, omdat de
werkkrachten ontbreken . Bij een loonende cultuur, als in
Deli, voert men vreemde arbeiders aan, maar voor minder
produceerende gronden kan daarvan bezwaarlijk spra :kezijn .
Het laat zich aanzien, dat deze woestenijen nog lang hun
eenzaamm karakter zullen behouden, tenzij het vraagstu."kder
emigratie op groote schaal, van javaansche gezinnen naar
de binnenlanden van Sumatra, tot eene oplossing komt .
De bewoners van Java raken langzamerhand gewend
aan sporen, mooie wegen en goede hotels, maar in de stifle
binnenlanden van Sumatra is dat heel anders en vooral
Tapanoeli is niet gemakkelijk to bereizen . Ms de boot van
de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij op de reede v
Si Boga het anker laat vallen, ziet de passagier met ontzag
naar het hooge randgebergte, waarvan de uitloopers hier
en daar de zee bereiken . Door die donkere massa leidt
een voetpad zigzags-gewijze imar het hoogland ; dat is de
wp.g naar Toba . De reiziger begrijpt al dadelijk, dat het
een heele klim zal zijn, om daar bovenop to komen ; dat
hot wel eons noodig zal zijn van het paard to stijgen om
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steenachtige terreinen of aardstortingen to passeeren . Hetzij
men to paard, per tandoe (draagstoel) of to voet gaat, van
snel reizen is daar geen sprake. De koeli's kunnen u bijhouden, en dat geeft een zekere gezelligheid aan den tocht
door eenzame streken .
Ilet komt er nu maar op aan, to weten wat men Knee
moet nemen, want in de pasanggrahans kan men wel overnachten, maar men moet voor eigen onderhoud zorgen .
Het is trouwens al mooi, dat men in die gouvernementshuizen in de wildernis een bed en eenige keuken- en eetgereedschappen vindt . Doch het komt wel eens voor, dat
reizigers van den anderen kant, even voor u, de plaatsen
hebben ingenomen . Daarom is het wenschelijk vooraf plaats
to bespreken, of een veldbed mee to nemen en op reis de
koeli's bij zich to houden ; dan is men op alle eventualiteiten voorbereid en kan men, zoo noodig, in een inland sche
woning overnachten .
Wat moet er nu verder meegenomen worden? Ja, dat
hangt geheel of van de eischen, die men stelt. Kijken we
eerst eens naar den Inlander . Een koeli is tevreden met
rijst en eenige gedroogde vischjes . Hij neemt zijn maaltijd
op een plaats, waar een bron helder drinkwater biedt ; hij
neemt eens per dag een bad, rookt tallooze inlandsche
cigaretten ; slaapt 's nachts op den houten vloer van een
inlandsche woning, staat den volgenden morgen weer frisch
op ; kan dat reizen zonder moeite volhouden en verlangt
niets antlers .
Maar een Europeaan is van' ander hout gesneden . Hoe
hooger zijn maatschappelijk standpunt is, hoe meer behoeften hij heeft, hoe aangenamer hij het op reis wenscht te'
hebben . Het - genot van weinig bagage mee to nemen is
echter zoo groot, dat de reiziger na eenige ervaring al
spoedig tot de conclusie komt : wat maar eenigszins gemist
kan worden, moet ik thuis laten ."
In bergstreken verdient een flanellen pakje aanbeveling ;
met een helmhoed, of een ronden hoed met breeders rand
en een paar gemakkelijke schoenen liefst van zeildoek, is
het kostuum voltooid . Van slobkousen, zooals de indische
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hebben . Als men langen tijd in de zon moet rijden, is het
gebruik van handschoenen geen luxe . Groote koffers zijn
lastig voor den gebruiker en nog meer voor de koeli's .
Kleine koffers of valiezen, met een kap van imitatie-leer

tegen den regen, kunnen door 44n man op het hoofd ge-

dragen worden en zijn dus praktisch . Eenige messen, lepels
en vorken, een paar ge6mailleerde border, dito kop en
schotel, waschkom. en blaker, vorderen weinig plaats en
verschaffen veel gerief .
Heeft Men een accuraten bediende, die zoo'n tocht al
meer gemaakt heeft, dare kan men het hem overlaten omM
voor kipper, rijst, thee, koffie, suiker, zout en andere ingredi8nten to zorgen. Al de kleine benoodigdheden, die men
op Java in elke waroeng (gaarkeuken) vindt, maar die in
de uitgestrekte binnenlanden van Tapanoeli ontbreken,
maken dat men een heelen rompslomp achter zich aansleept
en alzoo een kleine karavaan vormt .
Hoe meer men zich houdt aan het echt indische maal,
bestaande uit rijst en kip, hoe gemakkelijker men' reist .
Maar zij, die een europeesche t a-fel gewend zijn, houden het
niet lang vol om drie maal per dag rijst to eten en dan
wordt al spoedig de voorraad blikjes : hutspot, groenten
en vleeschspijzen, aangesproken .
Tat dranken betreft, hoe
Minder hoe beter ; helder bronwater, zooals men dat in
bergstreken vindt, is de beste lafenis op refs . Dat neemt
niet weg, dat een glas bier of wijn, na een zwaren tocht,
soms heel goed smaakt . Rij 1ke wereldreizigers - die komen
ook wel op Sumatra - verzuimen nooit een paar kisten
champagne mee to nemen . Gewone menschen zeggen :
,,niet meer dan het hoogst noodige", en zij hebben bij slot
van rekening gelijk.
Schrijver dezes heeft eenige jaren in Tapanoeli gewoond en deze residentie in verschilleDde richtingen doorkruist . Van een tocht naar het Toba-meer zal hier iets
worden medegedeeld .
Ieder, die to Si Bogy - dat men als de poort van
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Toba kan beschouwen - geweest is, kent daar het eenvoudige logement Palm . Evenals de meeste huizen op
Sumatra, is het een houten gebouw met een dak van atap .
De bijgebouwen zijn no- al primitief en vooral de badkamer is alles behalve weelderig ingericht . Alaar - en
-dat is de hoofdzaak -de hotelhouderiswelwillend . Loge's,
-die ,naar boven" - dat is naar de afdeeling Toba en
Silindoeng - moeten, geeft hij gaarne inlichting omtrent
de reis en voorziet hen desverkiezende van een koude rij sttafel om onderweg to gebruil- en .
Het is 's avonds zes uur ; er heerscht een gezellige
drukte ; morgen-ochtend vijf uur zal de reis aanvangen .
Er zijn vier Jagen noodig om het Toba-meer to bereiken .
De koeli's zijn aanfyeworven en zullen in de voorgalerij
slapen omm tijdig gereed to zij-u . Kogers en pakken worden
gereed gezet en stevig met rotan omwonden omm gemakkelift gedragen to kunnen worden en onderweg geen oponthoud to hebben . Allerlei kleine benoodigdheden zijn in
het chineesche kamp aangekocht en moeten op de geschilktste
wijze verpakt worden .
Besprekingen met den transport-aannemer voor later
op to zenden goederen moeten nog even plaats hebben . De
slimme Chinees buigt, knikt en lacht maar ; hij heeft het
goed begrepen en zal voor de verzending zorgen . En de
onkosten? 0, die zijn heel weinig, zegt hij, want hij houdt
zich aan het gouvernements-tarief ; dat is wel to laag, maar
hij houdt er zich toch aan . Hij is niet de chef, maax
Islechts de gemachtigde van zijn rijken chineeschen meester,
die to Padang woont ; en deze heeft hem uitdrukkelijl- gelast, nooit boven het vastgestelde tarief to gaan . Als wij
gouvernements-goederen vervoeren, betalen wij den koeli's
meer, dan we van het gouvernement terug ontvangen, beweert hij lachend ; wij verliezen steeds, en met een ietwat
komisch-bedrukt gezicht verwijdert hij zich, al buigend en
groetend . Hij is er van overtuigd, dat zijn europeesche
toehoorder dit raadsel van chineesche opoffering wel niet
zal oplossen .
Als men in Tapanaeli groote afstanden in de binnen-
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landenn moet afleggen, is het geraden 's morgens vroeg op
reis to gaan om tijdig de plaats van bestemming to bereiken,
want in den namiddag en avond heeft men de meeste kans
op regen . Menschen, die zich per spoor of per reiswagen
verplaatsen, letten weinig op het weer ; maar voor reizigers
la-Dgs voetpaden is de regen het criterium van een al of
niet aangename refs .
Om vier -uur 's morgens worden we gewekt . Gauw met
een lantaarn naar de badkamer en daun het reispak aangetrokken . Terwijl we in de achtergalerij een kop koffie
drinken, is er op het voorerf een levendige drukte . . De
koeli's nemen alles in ontvangst, wat nog mee moet ; dan
is het een wikken en wegen zonder ophouden om den last
zoo gemakkelijk mogelijk to dragen . Tegen vijf uur zijn,
we gereed en nemen we afseheid van vader P a 1 m, die ons,
als we het erf verlaten, nog eeDs vriendelijk goede reis"'
toewuift . Een bediende met een lantaarn loopt vooruit,
om den koers aan to geven . 't Is frischjes, maar die morgenkoelte heeft iets opwekkeinds . Een 1lein half-uur hebben
we effen terrein, tot aan het kerkje van het Rijnsche zen-dingstation, aan den voet van het gebergte .
Hier begint het pad zigzagsgewijze naar boven to leiden .
We hooren het ruischen van het riviertje Aek Deras, dat,
to Si Boga in de baai van Tapanoeli uitmondt . Bij het,
schemerlicht zien we de talrijke varens aan weerszijden .
Hoe heerlijk is dat eerste ontwaken van een tropische bergnatuur . Wij denken er niet aan om to paard to stijgen ;
het is eon genot to loopen en de heerlijke morgenlucht,
met voile teugen in to ademen . Steeds klimmen we ; links,
steile begroeide rotswauden, rechts diepe ravijinen . Het is,
nu al zoo licht geworden, dat we de omgeving duidelijk
kunnen onderscheiden . Nu en dan zien we een paar re -usachtige stammen ; dat zij*n kamferboomen .
Even houden we halt om een blik achterwaarts tewenden ; dan zien we de baai van Tapanoeli, een der schoonste van Nederlandsch-Indi8, als het ware aan onze voeten .
Oubeschrijfelijk mooi is dat panorama bij opkomende zon ..
Met moeite rukken we ons los van dit heerlijke tafereel ..

Na een klim van ruing een uur bereiken we het eenvoudige
christenkerkje van de bataksche kampoeng Bonan Dolok .
We zijn flu on-ever 1000 meter gestegen en hebben
het koele hoogland bereikt, dat zich noord-oostwaarts tot
Midden-Sumatra uitstrekt . De frissche berglucht maakt
ones opgewekt en die aangename temperatuur zullen we
steeds houden tot Toba, het Joel van de reis . Het is hier
nog een woest bergland, dicht begroeid en zeer schaars
bevolkt, zoodat slechts enkele plekjes zijn ontgonnen . Het
smalle bergpad kronkelt steeds ; daalt, als we in een ravijn
een kleinen stroo-m moeten passeeren, en klimt als we over
een begroeiden bergrug moeten trekken .
Bij de rivier Aek Ralsan, waarover een hangbrug is
aangebracht, houden we stil om een ontbijt uit hot vuistje,
met meegenomen koude thee, of frisch bergwater, to gebruiken . Ook de koeli's zetteu zich in groepjes neer en
ontpakken hun gekookte rijst met een paar gedroogde
vischjes . Telkens nemen ze een haudvol rijst, knijpen die
hoeveelheid samen, steken then rijstbal in den mond en
nemen een stukje visch toe ; zoo eten ze . De eetlust laat
niets to wenschen over ; spoedig worden de gesprekken
levendiger ; hier en daar bemerkt men aan hat lachen, dat
er een aardigheid getapt wordt .
Na een half uur rust wordt de reis hervat order
ongunstige voorteekenen, want de lucht betrekt meer en
moor. De koeli's hebben hun vrachtj*e zoo goad mogelijk
tegen den regen verzekerd . Als ze er een sarong, badjoe
of hoofddoek op na houden, ontdoen ze zich van dat
kleedingstuk en pakken het bij de vracht . Een soort zwembroekje van ongebleekt katoen is alles, wat ze aan hebben .
Goed zoo, zeggen ze, laat het nn . maar regeuen .
De Europeanen, die een regenjas bij zich hebben, zeggen hetzelfde ; doch zij, die niet zoo gelukkig zijn, kunnen
een nat pak niet ontwijken, want er is geen gelege -nheid
om to schuilen . Als men flink in beweging blijft, is dit
niet zoo heel erg, doch als men geruimen tijd met natte
kleeren loopt, heeft men den volgenden dag mires tens een .
koortsig gevoel . De Europeaan kan hier on mogelijk : het0 . E . IV 8
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zelfde doen als de Tobanees, met zijn van der jeugd of aan
tegen zon en regen geharde huid ; daarenboven zal eerstgenoemde steeds hett decorum in acht nemen .
Reeds hooren we de bui nader komen ; spoedig vallen
de eerste droppels ; clan volgt plotseling een tropische regen,
zoo geweldig, dat na eenige oogenblikken alles druipt ; en
zoo dicht is het vallende water, dat men slechts enkele
passen voor zich uit kan zien . De weg wordt glibberig ;
de ruiters zijn afgestegen en leiden de paarden aan de hand .
Bij een helling kunuen de koeli's zich met moeite staande
houden ; groote en kleine rotsblokken, naast en op het
pad, noodzaken tot voorzichtigheid . Kleine 'stroompjes
vormen zich en zoeken een uitweg naar het ravijn ; iedereen
plast en ploetert door water en modder . Ret is een van
die sumatraansche buien, die eenige wren aanhouden en
waarin zooveel water valt, dat de bergstroomen to snel
gevoed worden en daardoor met donderend geraas den
naderenden bandjir aankondigen .
Ads een stoet ongelukkige slachtoffers sukkelen we
verder ; de paarden met de koppen naar beneden, de koeli's
hijgende order het vermoeiende loopen . Eindelijk leidt
onze weg naar het laagste punt van het ravijn, waar door
de bevolking een wildhouten brug over het anders zoo
kalme bergriviertje is gelegd. Met stomme verbaziug zieu
we er nu een woest bruisenden stroom, waarin losgerukte
boomstammen worden voortgezweept, zoodat mensch i9och
dier er zich in durft wagen . De brug is weggeslagen . De
geheele karavaan houdt halt ; men staat perplex . vat ben
ik begonneia! Was ik maar een dag later gegaan!
vat
een pech! Allah, tjelaka! Dat zijn de uitroepen, die men
hoort .
Wat nu.? Aan terugkeeren valt niet to denken, daarvoor zijn we reeds to ver gevorderd ; zoowel de kook's als
de paarden zouden dat ook niet kunnen uithouden . We
moeten dus wachten tot de bandjir wat minder wordt en
dan met pak en zak door den stroom naar den overkant .
Aldus wordt besloten .
Twee voile urea moesten we daar wachten, zonder
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eenige beschutting ; doch gelukkig werd de regen steeds
minder . Zij, die stonden to bibberen van de kou, kregen
een vingerhoed cognac uit de veldflesch ; meer kon niet
verstrekt worden, want de voorraad was niet groot . De
bataksche koeli's vonden dat slokje heerlijk en betreurden
het, dat er niet meer was . In zalke gevallen is ook een
blik biscuit een ware weldaad . Gelukkig hadden we een
paar ,Huntley and Palmers" bij ons ; het overschot ging
naar de koeli's en ook deze sterke kerels waren erg dankbaar voor een koekje .
Eindelijk, eindelijk begon de bandjir to minderen en
zouden we den overtocht beproeven . Een Tobanees, die
goed kon zwemmen, probeerde het eerst over to loopen ;
hij gin g tot den hals in het water, kon met groote moeite
de kracht van den stroom weerstaan, en bereikte ten slotte
den overkant . Toen werden de paarden, gedeeltelijk zwemmende, overgebracht . Daarna volgden de koeli's met eenmans-vrachten, die ze op het hoofd plaatsten om. ze droog
to houden, terwijl ze door een paar makkers gesteund
werden omm het evenwicht to bewaren . Dan volgden de
tweemansvrachten, waaraan heel wat meer moeite verbonden
was en waarbij telkens een half dozijn menschen vereischt
werd . Ten slotte was het onze beurt ; het kon ons weinig
meer schelen, we waren Loch al nat ; daarom. maar gekleed
en wel, dwars er door heen . En dan maar loopen, loopen,
niet to paard zitten, om . door voortdurende beweging de
kleeren aan het lichaam to laten drogen .
Och, och, wat een reis . Ongeveer half zes - we waren
dus ruim twaalf urea onder weg geweest - bereikten we
doodaf de pasanggrahan to Pagaran Pisang, 23 paal 1) van
Si Boga, waar we moesten overnachten .
Met een hartgrondig ,goddank" betraden we het eenvoudige houten gebouw, bestaande uit een kleine voorgalerij
en vier vertrekken, waarvan 44n eetkamer. Aan de linkerzijde van het erf bevindt zich het passantenhuis, waar de
koeli's overnachten ; rechts ziet men de stallen voor de
1)

Een Sumatra-paal is 1852 meter .

paarden . De koffertjes werden naar binnen gebracht ; de,
meegeinomen ingredignten voor een maaltijd afgegeven, do
slaapplaatsen in orde gemaakt, een schoon pakje aangetrokken, een paar droge muilen to voorschijn gehaald en
langzamerhand begonnen we ons al ietwat behagelijk to
gevoelen. Om half acht was een eenvoudige rijsttafel gereedl
en de bekende hutspot uit blik zou weldra volgen . Na
zulk een vermoeienden tocht smaakt alles lekker, ooh al
verstaat de kok zijn yak niet . Wij leefden heelemaal op
en zaten gezellio, to keuvelen over alles en no- wat . De
doorgestane misere was spoedig vergeten . Tegen tien uur
waren de tijdelijke bewoners van de pasanggrahan in rust .
Den volgenden morgen werden we om vijf uur gewektg
en tegen zessen gingen we met nieuwen moed op reis .
Het was juist licht genoeg om op to merken, dat men
voor daze pasauggrahan een hoogte heeft uitgel-,ozen, van
waar men een heerlijk uitzicht heeft op hat clicht begroeide
heuvelland, met hooge randgebergten aan den horizon .
Als hat den vorigen dag zwaar geregend heeft, is de
ochtend gewoonlijk volkomen helder ; zoo was hat nu ook .
Indrukwekkend schoon zijn dan de eerste morgenuren in
hat tropische bergland van Sumatra . Het frissche groan
van de rijke plantenwereld en hat zachte blauw van den
helderen hemel hebben dan iets bekoorlijks, dat ons aangenaam aandoet . Er gaat een opwekkende kracht van de ,
natuur uit ; alles wat leeft, richt zich op en vertoont zich
op zijn mooist. Millioenen varens ontplooien de . nieuwe
fijne bladeren ; tallooze, slingerplanten en orchidee8n vertoonen nieuwe bloemen in schitterende kleuren . De Europoaan
komt onwillokeurig onder den indruk van daze omgeving ;,
hij zegt niets, hij bewondert, hij gevoelt de schoonheid van
dit trotsche scheppingswerk .
Zooals to voorzien was, bemerkten we spoedig de gevolgen
der zware regeus van den vorigon clagZn . Hier en daar was
de weg uitgespoeld en moesten we plassen, over de geheele
breedte van hat pad, doorwaden . Natte voeten beschouwt
men dan echter als zoo'n gewoon iets, dat men or nauwelijks
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notitie van neemt . Hier en daar, waar de weg fangs steile
heuvels en diepe ravijuen leidde, had grondverschuiving
plaats gehad. Dan werden de vrachten iaeorgezet en noes ten
de koelie's eerst een begaanbaar pad maken . Soms waren
boomen dwars over den weg gevallen en kostte het heel
wat tijd en moeite om het gebladerte weg to kappen, en
reizigers, paarden en vrachten over de stammer to krijg en .
Gewoonlijk heeft men dan nog het meest last van een
-kwaadaardig soort groote roode mieren, die zich in eindelooze
irijen langs stain en takken voortspoeden .
Het weer was echter prachtien die factor was voor
zn
,ojas belan-rijk venoeg om alle bezwaren to overwinnen .
E4n oogenblik kwam er nog een kleine emotie over ons
door een slang van ongeveer twee meter lengte, die een
paar passen v66r ons den weg zou oversteken . Fierverhief
zij zich op den staart en dreigde met den kop, als omm to
waarschuwen : ,,raak mij niet aan ." Na een paar seconden
had zij het smalle pad reeds verlaten en verdween in het
ravijn . De koelie's achter ons, zetten dadelijk de vrachten
neer en wierpen haar steenen achterna, doch zullen het
doel wel niet geraakt hebben, want in zulk een plantenwildernis kan men niet veel onderscheiden . De ongeschoeide
Inlander en de door kleeren eenigszins beschermde Europeaan
hebben beiden hetzelfde ontzag voor een slang in actie .
Toch heeft zij, evenals de meeste wilde dieren in de bosschen,
de eigenschap dat zij den mensch niet aanvalt mits men
haar den doortocht niet belemmert, want dan nzoet zij zich
verdedigen .
In de dicht begroeide streken van Tapanoeli zijn ook
olifanten en wilde varkens lang niet zeldzaam, dock zij
waken weinig gebruik van onze aangelegde wegen en hebben
hunne eigene smalle paden, die leiden naar een plaats o
to drinken . De geoefende jager herkent die paden terstond
aan de voetsporen . Alleen de tijger is brutaal ; tijdens miju
verblijf in Tapanoeli werd de post, die in twee kisten op
een pikoelpaard vervoerd wordt, 's nachts aangevallen . De
postbode met een brandenden fakkel in de hand wist zich
door een snelle vlucht to redden . Den volgenden morgen
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vond men de postkisten op den weg en de bloedsporen
duidden aan wat er met het kleine paard gebeurd was .
Daarna werd voorloopig de post 's nachts begeleid door
twee manner met een lantaarn en een fakkel ; op zulk een
schitterende verlichting gaat een tijger niet in . Hetboven"
staande had plaats op den weg van Si Boga naar Padang
Sidempoean, dus niet op den weg naar Toba .
Ook in de buurt van Pagaran Pisang, waar we den
nacht doorbrachten, worden wel eens tijgers gezien, maar
over het algemeen heeft deze route reeds zoo'n druk verkeer,
dat de wilde dieren er meer en meer terugwijken . Alleen
uit Toba gaan wekelijks 300 a 500 menschen naar Si Boga
om zout to halen en behalve die voorname levensbehoefte
moeten nog vele andere zaken worden opgevoerd . Wij
treffen dan ook herhaaldelijk large rijen koeli's op onzen
weg aan en bet kost soars heel wat moeite om op het
smalle pad niet met hen, of met hunne vrachten, in botsing to komen.
Bjj bet eenzame passantenhuis to Banoe Adji, op 9
paal afstai3d van Pagaran Pisang, houden we een half uur
stil om een geimproviseerd ontbijt to gebruiken. We hebben nn u het hoogste punt op den weg Si Bogs Taroetoeng
bereikt . Met opgewektheid vervolgen we den tocht, want
bet laat zich aanzien, dat we goed weer zullen houden .
De weg leidt fangs den voet van den Dolok (berg) Martimbaing en we komen steeds dichter bij de eerste groote
inzinking van bet hoogland, nl . de vallei van Silindoeng .
Als bet terrein reeds begint to dalen, houden we even
halt bij den waterval Aek si Borgong . De daling wordt
nu belangrijk en spoedig krijgen we een gezicht op de,
vallei, zoo eenig' mooi, dat hij, die 't voor 't eerst ziet,
vol bewondering blijft staan .
Gewoonlijk wordt bet bergland van Zwitserland en
Itali8 mooier gevonden dan dat van Indi8 . Het eerste is
meestal gestoffeerd met schilderachtig gelegen woningen,
een kasteel, eein . kerk-of een spoorweg ; het laatste is een
stuk ongerepte natuur .
Tel is, waar wordt het natuurschoon van het indische landschap verhoogd door de forsche
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fropische plantengroei, maar de toerist wordt vooral geboeid
door afwisseling, en die ontbreekt in Insulinde .
Ads men van den heuvelrand op de vallei van Silindoeng neerziet, wordt men in hooge mate verrast door het
eigenaardige landelijke tafereel, half indisch, half europeesch .
Men vraagt zich onwillekeurig af, wat is dat, waar ben ik
hier ?
De geheele vallei, ougeveer 14 paal lang en 1 a 2 paal
breed, is aan beide zijden door randgebergten ingesloten
en vormt 44n groot rijstveld . Een tak van de Batang Toroe
slingert er in het midden als een zilveren streep doorheen .
her en daar liggen de bataksche kampoengs, met bamboe
omgeven, verspreid, donkey afstekende bij het heerlijke
frissche groen van jonge rijstvelden ; dat is het indische
karakter van bet landschap. Aan bet oostelijke randgebergte
ziet men de kleine kerktorens van Pansoer na Pitoe, Simorangkir, Hoeta Barat, Portali,, en z . ; aan de westzijde die
van Parboeboe, Sait ni Hoeta, Pea Radja, Pea na Djagar,
enz . ; dat is bet europeesche karakter . Treft men bet oogenblik, dat de torenklokken luiden, dan wordt de bekoring
nog grooter en is de vraag : jen ik hier in Indi8" alleszins
gerechtvaardigd .
In deze vruchtbare vallei is het Rijnsche Zendinggenootschap to Barmen in 1861 hare werkzaamheden begonnen .
De tegenwoordige Ephorus der Rijnsche Zending op Sumatra
I . L. N o m m e n s e n, thans nog werkzaam to Si Goempar
(aan bet Toba-meer), heeft dat werk gegrondvest. Hij had
daarbij met vele moeilijkheden to kampen, maar door groote
toewijding en - waar bet vooral op aankwam - met den
steun der besturende ambtenaren, is hij alle bezwaren to
boven gekomen . bet is hoogst interessant hem over den
eersten tijd van zijn vestiging to hooren vertellen, - toen de
bataksche hoofden vergaderden en zeiden : ,Wat moeten
wij met then witten man aanvangen, zullen wij hem dooden,
wegjagen, of bij ons houden ?" Weliqu, hij is hun vriend
geworden .
Al die torenklokken behooren bij christenkerkjes ; bijna
de geheele bevolking van de vallei heeft daar thans het
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christendom aangenomen . Nog grooter wordt de verbazing
van den toerist, als hij de van den veldarbeid terugl,-eerende
bataksche mannen en vrouwen ontmoet, die hem e en vriendel.ijk ,tab6" toeroepen, en als hij de schoolkinderen,
tweeof driestemmige liederen zingende, tegenkomt .
De vallei van Silindoeng levert een eenig schouwspel
in Indi8 ; het boeit ons zoo onafgebroken, dat we ongemerlit het duel van de refs bereiken . 's Middags twee uur
kwamen we to Taroetoeng, de standplaats van den Assistent-Resident van de afdeeling Toba en Silindoeng, ongeveer in het midden van den westelijken rand, op duizend
meter boven de oppervlakte der zee . De afstand van Si
Boga is 41 paal . De helft van de vierdaa-sche refs naar
het Toba-meer was nu achter den rug .
Natuurlijk ginger we in den vooravond nog een wandeling maker in de vallei en merkten we, dat het aangename klimaat er veel overeenkomst- heeft met dat van het
gezonde Fort de Kock in de Padangsche Bovenlanden .
Tegen zonsondergang heeft men in de vlakte een prachtig
gezicht op de bewoonde heuvelranden . Duidelijk kunnen
we nu de verschillende zendingstations onderscheiden . Dat
van Pea Radja, waar onlangs een zieken-etablissement is
geopend, dat door twee tending-doktore
-n wordt beheerd,
ZD
is het belangrijkste .
Verder brengen we nog een bezoek aan de minerale
bron to Parboeboe . Over een oppervlakte van ongeveer
20 M2. zien we het water opborrelen ; het gaat met een
flinken stroom in de sawah . De daarin gekweekte rijst
staat bekend als vet en voedend . Dit water heeft ook gen eeskrachtige eigenschappen, want menscheu met huidziekten worden er door genezen ; een afgeschoten plaatsje om
to baden is daarvoor aangewezen . De hoofdzaak is echter,
dat het voor allerlei kwalen zoo heilzaam is, dit water to
drinken . Wegens onbekendheid wordt er nog weinig gebruik
van gemaakt, doch als de bron later in exploitatie komt,
zal dat wel anders worden. De temperatuur van het water
is niet heet, zooais die van de Kochbrunnen to Wiesbaden,
maar lauw ; men kan het zoo nit de bron dadelijk drinker .
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Terngli-eere-nde hoorden we reeds is de verte de muziek
van het garnizoeiisbataljon ; er werd een uitvoerinugegeven
in de tent v66r de societeit .
Een halve eeuw geleden waren de bataksche landsch,,;i,ppen van Silindoeng steeds met elkaar in oorlocy ; bleven
de al-leers grootendeels onbebouwd en verIeerde de bevolking no-, in een toestand, dat zelfs het eten van nienschenvleesch sours voorkwam. Thans behoort de vallei tot het
gouvernementsgebied ; er is een ordelijke maaf-schappij-'ont,staan ; de bewoners ziin rustig en tevreden . De besturende
ambtenaren en de zendelingen hebben eer van hun werk .
Er is hier veel gedaan . Met het oog op de, dikwijls ongemotiveerde klachten, over weinig tot stand brengen in
Indie, mag dit pier wel eens uitdrukkelijk worden geconStateerd .
O.m half zeven waren we den volgenden mor-en gereed
our de reis voort to zetten. We zouden nu een landschap
van heel ander karakter (Ian het vorige to zien krijgen .
Tusschen de vallei van Silindoeng en het Toba-meer strekt
.zich de hoogvlakte van Toba nit, die we dus moeten oversteken . De reds kan met een tweewielig rijtuigje ge'niaakt
worden, dock de klim naar - en de dating van de hool-crC,
vlakte zijn lastige terreinen voor voertuigen, vooral als het
regent . Voor ons was er geen keuze, omdat we geen I-arretje
tot onze beschikking hadden ; dus op do gewo.ne wijze, dan
eens to paard, dan eens to voet, met de koeli's bij ons,
beg onnen we den tocht.
De we- loopt eerst vijf paal noordwaarts door de vlakke
vallei tot hot zendingstation Si Poholon . Van 1878 tot
1883 hadden we hier een n1ilitaire post ; loch. toen de
tijdelijke gebouwe -a daar of braiadden, word hij verplaatst
naar Taroetoeng, waar het civiel bestuur reeds gevesti-d
was. Op het terrein van de oude benteng is thans de
zendingskweekschool tot opleiding van inlandsche onderwijzers verrezen . Vroeger was deze inrichting to Pansoer
na Pitoe, op den zuid-oostelijken rand der vallei, gevestigd .
Ze bestaat reeds 20 jaar en voorziet de ta-Irijke zeudings-
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scholen in de afdeeling Toba en Silindoeng van personeel .
Het gouvernement steunt de zaak met een ruime subsidie .
De goden zijn van daag weer niet met ons, want een.
fijne regen maakt onze kleeren vochtig en verhindert het
uitzicht op de bij zonneschijn zoo fraaie omgeving . Even
voorbij Si PoEolon begint de stijging en het ,zachtjes aan
op die gladde hellhig" wordt door allen in acht genomen .
De paarden worden weer geleid, de koeli's zuchten onder
de vrachten. Een- scherpe zwavell-ucht en opstijgende dampen
links, zjjn de teekenen van vulkanische werking in dit .
bergachtig terrein . We zijn hier niet ver van de bronnen
van de Batang Toroe . Gelukkig behoeven we niet voortdurend to klimmen ; er komt nu en dan een daling, waardoor we weer wat op ademm komen . Bij een bron met
fielder drinkwater wordt een oogenblik gerust . Br valt nog
wel vocht doch het weer wordt iets beter ; er zijn teekenen,
dat het geen
'
regendag zal worden, maar dat het tegen den
middag zal opklaren . Vol cooed vervolgen we den tocht .
In dit geaccidenteerde terrein van Si Poholon tot den
rand der hooovlakte'moeten we 500 meter klimmen 1 ) . Was
de weg maar niet nat, dan zou het beter gaan ; het loopt.
zoo lastig op die gladde klei en als het pad Tangs een.
ravijn leidt, is er zoo weinig plaats ; op enkele punten moet
men bepaald voorzichtig zijn., Deze zes paal stijgen kost meer,
moeite dan de dubbele afstand op effen terrein . Nog een-,
maal moeten we een groot ravijn doorworstelen en dan
bereiken we Hoeta Radja, een bataksche kampoeng op denzuidelijk-en rand der hoogvlakte .
De frissche koelte doet ons aangenaamm aan ; 't is of
we in een europeesch klimaat zijn ; nog een wending en
dan vertoont zich de langverwachte grasvlakte aan ooze
oogen . We moeten ons eerst even ori8nteeren . Heel in
de verte onderscheiden we enkele bamboe-boschjes, die zeker hoeta's (bataksche kampoengs) zullen omsluiten . Nog verder,
aan den horizon, verrijst flauw het randgebergte . Hier. is,
1) In 1902 is voor de route Taroetoeng-Si Borong-borong een
trace gevonden over Hoeta Barat, waardoor de weg genaakkelijker en vier
paal korter zal worden .
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nu het veelbesproken plateau van Toba, dat zich uitstrekt
van de vallei van Silindoeng tot de veel grootere inzinking,
het Toba-meer . De Bataks noemen het ,Hoembang -" (vlakte)
als zij spreken van ,Toba" bedoelen ze speciaall de landschappen aan het zuideljke meer .
Het terrein is niet effen maar golvend, doch wel geschikt
voor rijtuigen ; men heeft er echter alleen landpaden en nog
geene verharde wegen . Bevindt men zich tusschen twee
golvingen, clan ziet men niets dan lucht en gras . Eenige
oogenblikken later is men weer op een kleine verhevenheid ;
dan heeft men een ruin . uitzicht, doch tevens volop wind,
en het kan er geducht waaien .
In het westen verrijzen nu en dan met bamboe-doeri
omsloten hoeta's ; in het midden, waardoor onze weg loopt,
en in het oosten is het akelig stil, bier en daar zelfs doodsch .
De bodemm is overall bedekt met een harde lage grassoort
en het doet den nederlandschen reiziger goed, als hij daarin
een veldbloem of een orchidee ontdekt . Dat is een herinneriiag aan de vlakke streken van zijn vaderland .
Ret - weer is heelemaall opgeklaard ; iedereen is vroolijk
gestemd . We schieten .ink op ; de koeli's loopen alsof de
vrachten steeds lichter worden en babbelen odder elkaar
over allerlei, in hun oog, belangrijke onderwerpen . Geen
enkell incident doet zich voor ; menschen uit de bergstreken
vinden zoo'n drentsche- hei een ideaal terrein . Op een
triangulatie-paal, aan den weg, staat in cijfers uitgeclrukt
dat we ons hier 1440 meter boven den zeespiegel bevinden ;
dat belooft een frisschen avond .
Na ongeveer acht paal op het plateau to hebben afgelegd, bereiken we tegen den middag de passanggrahan van
het eenzame Si Borong-borong, waar we zullen overnachten .
We zijn nu in bet centrum . van de hoogvlakte, op 18 paal
afstand van Taroetoeng en moeten den volgenden dag nog
15 paal afleggen om Balig4 aan het meer to bereiken .
De logeerkamers zijn reeds in orde, want men wachtte
ons ; de benoodigdheden voor een rijsttafel worden uitgegevein . In afwachting nemen we in de voorgalerij plaats bij
een ronde tafel, maar de wind begint zoo aan to wakkeren,
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al gereed en het is to begrij*pen., dat de koele temperatuur
de eetlust prikkelt . I-let menu is zeer eenvoudig, maar de
opgewekte stemming draagt veel bij tot een gezellig samenziju .
De dag duurt nog fang en we hebben dus gelegenheid
om de omgeving in oogenschouw to nemen en bijzonderheden aan to teekenen . Allereerst valt onze aandacht op
de ruime stallen van Si Borong-borong, die verband houden
met de pogingen van het Gouvernement om, het bataksche
paardenras to verbeteren en de veeteelb bij de islands the
bevolking aan to moedigen . In deze nog maar sedert kort
ingelijfde streken wordt geen I andrente geheven, doch de
inlandsche hoof- den ontvangen ook geen bezoldiging . Wel
worden nu en dan eenige gelden toegestaan om . den hoofden
een passend geschenk aan to bieden, meestal bestaande nit
best vee en vooral schapen, waarvoor de vlakte zoo geschikt
is . Tot nog toe zijn die pogingen mislukt . Men heeft het
beproefd met raspaarden, met ezels uit China (waarvan er
no- enkele aanwezig zijn), met bengaalsehe koeien en met
schapen uit Nederland, doch het namm niet op . De Bataks
zijn hier nog, to veel natuurmenschen om belang to stellen
in economische vraagstukken .
Ads een hoofd een paar schapen cadeau krijgt, wil hij
ze liefst zoo spoedig mogelijk opeten ; hij vindt het jammer
om die beesten in de wei to laten loopen ; want, zegt hij,
wellicht loopen ze weg of worden ze mij ontstolen . Men
kan het hem duidelijk uitleggen, dat hij door die schapen,
na verloop van jaren, een heele kudde kan krijgen en dat
hij dan een rijk man zal zjjn ; maar als de besturende
ambtenaar vertrokken is, valt hij terug, in zijne eigen
beschouwingen en hij kan niet langer van het lekkers
afblijven . Ads de controleur later inform eert naar de schapen
zegt hij : ,o, die zijn dood ;" en daar is 't mee afgeloopen .
Op het erf vinden we ooh koffieboonen en die zien er
heel goed uit ; bodem. en klimaat schijnen daar geschil-t voo- r
to zijn . Vooral aan de noordzijde van het plateau is deze
cultuur in opkomst . Het is een wijze maatregel van de
Hegeering om, de afdeeling Toba en Silindoeng niet in het
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koffie-monopolie op to nemen . De cultuur is vrij en de Bataks
beginnen dit groote voorrecht al op prijs to stellen ; want
uit eigen beweging breiden zij de cultuur uit . Zij verzenden
de koffie naar Si Boga, waar de Chineezen ± / 40 voor een
pikoel betalen . De qualiteit der Toba-koffi-e is zoo goed,
dat de handelaars hat product voor ± / 65 aan de europeesche
handelshuizen to Padang kunnen van de hand zetten .
Ook aan rijstbouw wordt iets gedaan, want in de nabijheid van de eenzame hoeta's vinden we ladangs of, als er
stroomend water is, ook sawahs .
Toch zal hat wel geruimen tijd duren voor daze streek
tot ontwikkeling komt want de bevolkincr 0is zeer schaarsch .
Zij wordt geschat op 17000 zielen, waarvan 2000 hat christendom hebben aan ggen omen ; de overigen zijn nog heidenen ;
mohammedanen zijn er niet . Wel is waar neomt de bevolking
toe door vestiging van personen uit de landon aan hat
Tobameer en ook uit Silindoeng ; maar in den regel zijn
daze landverhuizers minder goede bestanddeelen, die meer
van dobbelen dan van werken hou .de.u . In de dichtbevolkte
centra worden die lui to veel op de vingers gekeken ; op
de eenzame hoogvl.al-,te kunuen ze ongestoord hun gang gaan .
Op hot geheele plateau woont slechts Mn Europeaan,
n .l . de missionair van hat Rijnsche zendinggenootsclaap .
Zijn standplaats is Si LaYtlaYt, op drie paal afstand van de,
pasauggrahan, ongeveer in hat midden van de vlakte . Zijn
woning is zoo ruim, dat reizende ambtsbroeders altijd bij
hem kunnen logeeren . Levensbehoeften, waarvan meel om
brood to bakkenn hot voornaamste is, worden hem toegezonden
van Si Boga . Rijst, kippen en klapperolie zij -n op de naburige onan (pasar) to krijgen . Eons in de maand bezoekt
hij de filialen op de hoogvlakte, dat zijn kleine christengemeenten onder eon pandita-batak (inlandsche hulpzendeling) .
Hij heeft hoegenaamd geen conversatie en verlan-t dat ook
niet, want zijn werk is een werk van toewijding. Dat neeint
echter niet weg, dat een eenzaam wonende zendelin---leeraar
hat zeer op prijs stelt ., als een in dienst reizend ambtenaar
of een toerist hem komt bezoeken .
De hoogvlakte behoort noo,
0 niet tot hat gebied der
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acht dagen niet regent . 's Morgens 7 . -uur wijst de thermometer 50 A, 60' F . en klimt over dag maar weinig boven
70° . De nachten zijn zoo koel, dat een deken onmisbaar
wordt . Door de reten in vloer en omwanding hooren we
den wind blazen . Het kan er zoo guur zijn, dat men
3
s avonds iaaar lets warms verlan-t .
Den volgenden morgen vertrokken we tegen zeven uur .
De wind had opgehouden ; het was een prachtige ochtend .
Wolkjes van allerlei kleur en vorm, vertoonden zich aan
den horizon ; hier en daar lag nog een dichte lichtgrijze
nevel over het grasveld. In onze onmiddellijke nabijheid
bemerkten we het vochtige spinrag, dat men in Holland
gewoonlijk herfstdraad noemt . Het . is een genot in die
frissclie morgenuren op reis to zijn ; men voelt zich opgewekt en krachtig .
Nu zouden we het doel van den tocht bereiken ; we
zouden eindelijk het geheimzinnige meer zien, dat eeuwen
lang voor den vreemdeling onto egau"k- elij k is geweest . Daar
zetelde eertijds het bataksche opperhoofd Si Singa Mangaradja, en de woeste stammen bedreigden den Europeaan
met den dood, als hij een poging waagde om die heilige
plaatsen to betreden. Voor zoover bekend, is Dr. H. N.
van d e r tuuk, die zich door de beoefening der indische
talen zoo verdienstelijk gemaakt heeft, de eerste Europeaan
geweest, die het Tobameer heeft gezien . Van Baros uit
ondernam hij in 1853 een tocht naar de onbekende binnenlanden, doch het was hem niet mogelijk vriendschapsbetrekkingen met de hoofden aan to knoopen ; hij moest
terstond terug om niet in moeielijkheden to komen . Aan
zijn langdurig verblijf to Baros danken we een standaardwerk over de bataksche taal .
Na ongeveer acht paal op de eenzame hoogvlakte to
hebben afgelegd, naderen we het noordelijke randgebergte
en bereiken eindelijk de bataksche kampoeng Tangga Batoe .
Hier begint een zeven-paal-lange, met eenige ravijnen doorsueden, zigzagweg, waarin we 700 meter moeten dalen . Op
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een bepaald punt zien we voor het eerst het zuide lijke meer,
als een kleine plas, heel in de verte. Bij elke
' wending
ontdekken we nieuwe g ezichtspunten ; steeds wordt het
meer grooter en duidelijker .
Nu en dan zien we een groepje bewoners van het
rand geb ergte op weg naar Balig4, om daar producten van
de hand to zetten en inkoopen, vooral van zout, to doen .
De vrouwen, met ontbloot bovenlijf, drag
n en de vrachten
op het hooffl ; de manners, met een bataksche kl4wang
onder den arm en een tasch voor prising- en rookbenoodigdheden over den schouder, makers het zich g em akkelij ker .
Als ze in een rust- oogenblikje een gesprek met een onzer
koeli's kunnen aanknoopen, hooren we de volgende, bij een
Batak gebruikelijke, vragen : ,Waar ga je heen P waar kom
je van daan P wat komm je hier doen ?"
Daar verschijnt een schamel gekleede Batak met een
hond aan een dunne bamboe . Hij houdt het ee-ue eind van
den stok in de hand en het andere is aan het halsbandje
gebonden ; hij kan dus nooit gebeten worden . Dat beest
moet ook op de pasar verkocht - en daarna gebraden en
gegeten worden ; misschien brengt het nog dertig duiten
op . De Tobaneezen eten alles ; ook de huiden der dieren,
ja zelfs ratten en muizen worden met graa-te- verslonden .
Als een paard of karbouw aan een besmettelijke ziekte
sterft en op last van het Bestuur begraven wordt, kost het
heel wat moeite om opgraving in den nacht to voorkomen,
zelfs al is het cadaver met petroleum overgoten. De Bataks
vinden het jammer, zoo iets lekkers in den grond to stoppen .
Ja al is het vleesch reeds adellijk geworden, dan is dat
voor hen hoegenaamd geen bezwaar om het nog to braden
en to eten .
De daling van de hoogvlakte naar het Toba-meer is
ongetwijfeld een der schoonste tochten, die men in IndiE
kan waken . Onafgebroken worden we geboeid door de
prachtige panorama's met het vooruitspringende Si- Gaol
.en het schiereiland Samosir op den achtergrond . De reiziger
komt in een stemming, dat hij zoo gaarne een paar uren
stil zou houden, omm van dat verrukkelijke vergezicht een
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het door .roene berg wandein omsloten blauwe water is zoo
ZD
mooi, dat we ons met moeite losrukken van dit natuurschoon .
Altijd hebben we het meer v66r ons ; steeds koinen we
naderbij . Verscheidene bataksche kampoengs met bamboeboscbjes omyeven, teekenen zich al duidelijk af ; enhele
vaartuigjes kunnen we reeds onderscheiden . Na een paar
genotvolle uren, eigenlijk nog to spoedig, bereiken we den
zuidoostelijken oever van het meer. Oncpeveer half twaalf
houden we stil to Balig4, de standpla a-ts van den Controleur
van Toba .
Na het prachtige gezicht uit de hoogte valt de werkelij kheid ietwat tegen, voornamelijk omdat in en on twaart,
dat de bergen pier wel groen, maar niet met geboomte
bedekt zin . De zorgelooze bewoners hebben de bosschen
als timmer- en brandhout gebruikt . Jong opkomend geboomte op de berghellingen, wordt ook thans nog door
brand vernield ; de Tobaneezen beweren, dat zij daardoor
de tijgers nit de buurt houden . Dat is wel waar, maar
er staat tegenover, dat ook de regens in deze strekenminder worden .
Hot klimaat aan de oevers van het meer is het aangenaamste wat men zich denken kan,'niet warm en niet
koud en zeer gelij*kmatig ; het meer Ii-t op 750 meter
boven den zeespiegel . Eon smalle zacht glooiende, zandige
oever en een badhuisje om zich nit to kleeden, noodigen
to Baligd tot een bad in het heldere blauw- e water . Dat is
een groot voorrecht, want in Indi8 is het zich met water
begieten in badkamers regel en het baden in stroomend
water uitzondering. Alleen heeft men er hier op to letten,
dat op sommige plaatsen zooveel waterplanten order de
oppervlakte groeien, dat men, al zwemmende, er in verward
zou kunuen rakes . Men heeft niet overal vast zand ; er
zijn ook plaatsen waar de oever moerassig is .
Hot Toba-meer zal ongeveer tweemaal zoo groot zijn
als het meer van Gen6ve . Met zekerheid is dat niet to
zeggen, want het is nooit nauwkeurig opgemeten ; de
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onrust,ize toestand in de-onafhankelijke Bataklanden liet dat
nog niet toe . Van de Karo-Bataks ten noorden en de
Orang Rajah ten oosten van het meer, wordt al iets bekend
door de loffelijke pogingen van besturende ambtenaren en
zendelingen in de residentie Oostkust van -Sumatra, doch
van de onaf hankelifte Pak-pak, aan de westzijde van het
meer, weten we nog heel weinig . Al deze onafhankelijke
Bataklanden worden ingesloten door Troemon, Atjeh, Deli
en Asahan .
Het op een binnenzee gelijkende meer is door het
schiereiland Samosir in twee deelen gescheiden . Aan de
westzijde is Samosir door een smalle landengte met het
vaste land van Sumatra verbonden . Aan de oostzijde vormt
de breede straat van Si Gaol de verbinding tusschen het
noordelijke (het grootste) en het zuidelijke meer . Het eerste
wordt door de Bataks Tao Silalahi en het laatste Tao na
Bolak (het breede meer) genoemd . Voor zoover bekend
wordt het meer overal door een randgebergte omgeven,
zoodat het den indruk geeft een reusachtig kratermeer to
zijn . De vlakke of licht hellende strooken land tusschen
het water en het randgebergte zijn vruchtbaar en meestal
dicht bevolkt.
De landschappen aan het zuidelijke meer vormen het,
eigenlifte Toba. Zij bestaan uit Balig4 en Lagoe Boti, die
in 1883 - ; Si Goempar, Parparean, Si Antar, Si Torang
en Porsambilan (in het zuidoosten), die in 1892 - ; Bakara
en Moeara (in het zuiden), die in 1894 werden iiagelijfdl) .
De noordelijke grens van ons gebied wordt hier gevormd
door ,,de uitwatering van het Toba-meer," die in het onafhankelijke landschap Si Roear door het randgebergte breekt,
daarna als Asahan-rivier de oostelijke vlakte doorstroomt
en in de straat van Malaka uitmondt .
Het voornaamste middel van bestaan in Toba is de
rijstbouw ; er zijn prachtige sawahs . Djagoeng (maIs) en
ketMa (aardvruchten) worden ook geplant . Ret meer levert
veel visch ; de mannen gaan er in den vroegen morgen al
1) De vallei van Silindoeng is reeds in 1878 onder ons bestuur
gekomen .
19
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op uit om de fuiken na to zien en komen tusschen 8 en 9
uur terug . De vangst wordt dadelijk op de zoogenaamde

vischpasar, die overal om 9 uur gehouden wordt, verkocht .
Tot de artikelen van uitvoer behooren : koffie, getah

pertja, kamfer en de bekende bataksche paarden . De koeli's,

die boschproducten en koffie naar Si Boga brengen, komen
met zout of europeesche katoentjes en garens terug .

De

handelaars van de Oostkust breng en petroleum en allerlei
huishoudelijke artikelen, en koopen paarden op ; zij bezoeken
de paardenmarkten to Naroemonda aan de uitwatering van
het meer .

De Controleur to Balige is de eenige gouvernementsambtenaar in dit land . Bij het kleine garnizoen van het

zes pawl noordelijker gelegen Lagoe Boti zijn twee Luite-

nants der infanterie en een Officier van gezondheid geplaatst .
Sedert eenig e jaren is op het Toba-meer een alum iniu m-

stoombootje ter beschikking gesteld van den Controleur
van Toba en gestationneerd to Balig e. Daar het al zoo
moeielijk is om gewone vrachten naar boven to krijgen,

kan men beg rij pen wat het zeg gen wil om een vaart uig op
to voeren . We zullen even vertellen, hoe dat in zijn werk
is gegaan .
Op voorstel van de besturende ambtenaren in de af-

deeling Toba en Silindoeng, en met gunstig advies van den
Resident van Tapanoeli en den Gouverneur van Sumatra's
Westkust, werd door de Indische Regeering besloten een

stoombootj e v oor het Toba-meer aan to schaffen . Het belang van dezen maatregel ligt voor de hand : men krijgt
daardoor gemakkelijker aanraking met de onafhankelijke

landschappen aan het noordelijke meer ; ingeval troepen en
goederen moeten worden vervoerd, kan de kleine stoomer
als sleepboot dienst does ; op de pasardagen in de gouvernementslanden kunnen kruistochten worden gemaakt, om
de handelsvaartuigen tegen de rooversprauwen uit het onaf hankelij ke gebied to beschermen .

Het naar boven brengen van de boot

van de geheele zaak
eerst goed overwogen .

het moeielijkste

was door genQemde ambtenaren

Opvoering langs de Asahan-rivier
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was onmogelijk, wegens watervallen en stroomversn ellingen
inn den bovenloop . Van het Toba-meer is de afstan.d naar

Tandj oeng Balei aan de Oostkust, even ver als die naar

Si Boga aan de Westkust . Eerstg enoemde weg leidde
echter gedeeltelijk door onafhankelijk gebied en was daaro x

minder geschikt voor zulk een onderneming . De weg naar de
Westkust is wel sterk geaccidenteerd, maar loopt uitsluitend

door gouvernementslauden . Aldus werd de laatste gekozen .
Daar de zwitsersche meren veel overeenkomst hebben
met het Toba-meer en daar ook kleine stoombooten gebruikt

worden, werd de levering opg edrag en aan een firma to

Zurich. Met het oog op het vervoer was licht ma,teriaal
wenschelijk, waarom tot een aluminium-stoombootje werd
besloten .
Na voldoende proeftochten in Zwitserland

werd de

boot weer ui t elkander g enomen en de verschillende deelen

(meestal d ubbel, om bij eventueele ongelukken niet verlegen
to zijn) goed verpakt . De levering moest plaats hebben
to Si Boga ; de gouvernements-ambtenaren zouden dan
zorg en voor den opvoer naar het binnenland .

Een des-

kundige van de firma to Zurich kwam over om to Balig6
de boot weer in elkaar to zetten .

Van het aanvankelijk plan om benzine als v erbruikmiddel. t o nemen heeft men na rijp beraad afgezien, zoowel
om de hoogere kosten, als wegens het gevaar voor het

inlandsch dienstperson eel, dat wel eens wat zorgeloos is ;
men gebruikt nu petroleum :

Toen de tobaneesche hoofden hoorden, dat ze een
stoombootje op het meer zo uden krij gen, waren ze daar
zeer mee ingenomen.

Al. zijn er duizend koeli's noodig

om de boot to halen, zeiden ze, dann zullen we nog komen .
Nu, zoo erg was het niet, maar er zijn toch 350 man aan

to pas gekomen. De meeste moeite had men met den

ketel, die natuurlijk uit 46n stuk bestaat ; men heeft 18
dagen noodig gehad om dit gevaarte naar het meer to dragen .
De eerste tochten op het Toba-meer voldeden goed .
Bij gunstig weer is het een genot met het bootie uit to
gaan .

Maar het komt wel eens voor, dat het water door
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plotseling opkomende valwinden in beroering raakt ; dan
schommelde de kleine stoomer geweldig en ontstond gevaar
van om to slaan . Ten einde ongelukken to voorkomen,
heeft men hem onlangs met een stalen rand verhoogd en
van 1000 KG . ballast voorzien . Hij ligt nu dieper en
vaster en zal dus wel meer zeewaardig zijn .
Behalve Silindoeng heeft het Rijnsche Zendiuggenootschap Toba tot arbeidsveld gekozen . Kerken en vooral
scholen verrijzen ook hier overal 1) . Te Si Goempar, Baligg,
Si Radja Ddang, Parparean, Naroemonda en Porsambilan
zijn zendelingen gevestigd, die elk nog verschillende kleine
christengemeenten, met een pandita-batak, onder zich hebben .
De zendingsscholen zijn toegankelijk voor alien, dus
ook voor niet-christenen. Hoe dichter men bij de onafhankelijke streken komt, hoe meer kinderen van halak
b6goe (heidenen) de school bezoeken ; mohammedanen zijn
er niet . Als de hoeta nog in oorlogstoestand verkeert en
dus met wallen en bamboe-doeri omrino-d is, staat de
school er buiten. Dit is, met het oog op de gezondheid,
een goede maatregel, want een besloten bataksche kampoeng is benauwd en verschrikkelijk vuil .
Er wordt zeer veel aan het zangonderwijs gedaan en
de resultaten zijn nog al gunstig, omdat de Tobaneezen
veel meer dan Maleiers en Javanen - muzikaal aangelegd
zijn . De zendelingen beschouwen den zang als een belangrijk hulpmiddel om het onderwijs aantrekkelijk to maken .
Zij kiezen daartoe opgewekte melodie8n, omdat koraalgezang
to ernstig is voor kin deren . Dat de Tobaneezen Nederlandsch-Indische onderdanen zijn, wordt wel degelijk in
het oog gehouden, want overall hoort men bataksche liederen
op de wijzen : ,Wien Neerlandsch bloed" en ,Wilhelmus" .
Elken Zondagmiddag van 2 tot 4 uur is er zangoefening
op de verschillende zendingstations . Daar vereenigen zich
dan de leerlingen der scholen uit den omtrek en ook
1) In de geheele affleeling Toba en Silindoeng zijn geene openbare,
doch ongeveer honderd zendingsscholen, waarvan de meeste gouvernements-subsidie ontva-nge -n .
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leiden het g ezang op 2, 3 of 4 stemmen . Soms zijn die
kinderkoren meer krachtig dan liefelijk ; als de kleine Tobaneezen hunne stemmen uitzetten, zien ze wel eens blauw
van 't schreeuwen . Eenmaal in het jaar
in den vooravond van het Kerstfeest -- heeft op alle scholen een prij suitdeeling plaats .
On der toezicht van den Ephoru s komen el ken Zaterdag middag to Si Goempar de inlandsche onderwij zers uit den
omtrek bijeen, om repetitie van het geleerde aan de zendingskweekschool to houden . Er is daar een volledig stel koperen
blaasinstrumenten voorhanden, en dan worden die bijeenkomsten besloten met een muzikale uitvoering . Dat gaat

gemakkelijk, want bijna elke onderwijzer heeft op de kweekschool een of meer instrumenten leeren bespelen .
Dikwijls laat het schoolbezoek nog veel to wenschen
over, omdat de bevolking lang niet altijd overtuigd is van
het belang van onderwijs . Zendeling en ouderlingen gaan
er dan op uit om trouw bezoek aan to moedigen . Soms
zijn plaatselijke toestanden ook een beletsel, zooals to Si
Mangoensong. De bewoners van dit landschap noemt men
,,de kikvorschen van Toba," omdat ze op moerasgrond
woven . Er zijn daar nog geene wegen,. zoodat de kinderen
door het water moeten waden om de school to bereiken .
Met eenige bekommering ziet het Rijnsche Zendinggenootschap den invloed van de Oostkust toenemen, omdat
al die handelaars uit Asahan mohammedanen zijn . Het
christendom zit er nog niet vast genoeg in bij den Tobanees . Ten opzichte van het huwelijk heeft hij wel eens
mohammedaansche neigingen, want het is zijn glorie vele
kinderen to hebben, omdat elk kind een werkkracht en dus
een steun voor 't huisgezin is .
Te Si Radja Wang (Lagoe Boti) is een druk bezochte
meisj esschool onder directie van twee europeesche dames,
die zich geheel aan het zendin g swerk wijden . Drie maal
per week komen teg en den avon d ook de volwassen meisj es
in het schoolgebouw om eenig onderricht to ontvangen . Zij
blijven dan in het schoolgebouw overnachten (waartoe slaap-
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matten aanwezig zijn), omdat de meisj es nie t in donker
naar huis terug kunnen gaan .
Het Rijnsche Zendinggenootschap heeft thans het
practische plan opg evat om in Toba een ambach tssehool
tot stand to brengen en alzoo bataksche

timmerlieden,

smeden, blikslagers, boekbinders e nz. to vormen .

Eindelijk

moet nog worden vermeld, dat to Lag oe Boti eenn leprozengesticht is tot stand gekomen . Al die voor de bevolking
zoo nuttige stichtingen worden door het Gouvernement
gesteund .

Bovengenoemde werken des vredes hebben grootendeels
betrekking op het centrum van Toba . Daarbuiten is het

echter nog Lang niet altijd rustig, zooals straks zal blijken .
Hoogst interessant is het voor den vreemdeling om in

Toba een kijkje to nemen in de rapat, waar recht gesproken

wordt volgens de adat (gewoonterecht) . De levendige woorden-

wisseling en de heftige gebaren van belangstellenden bij
die rechtszitting troffen zeer mijn aandacht . Nu en dann
stoof een der partijen op, bepleitte zijn zaak met al het
vuur, dat in hem was, en eindig de met to zeg g en, dat hij
nimmer afstand zou doer

het was een grondkwestie ---

van hetgeen hem toekwam .
De besturende ambtenaar, de controleur, sedert jaren

onder de Bataks verkeerende, bleef echter volkomen bedaard ;
sprak nu en dan een kalmeerend woord en was blijkbaar
gewend aan zulke tooneelen .

Toch komt het voor, dat de

opgewondenheid zoo hoog stijgt, dat handtastelijkheden
niet achterwege blijven ; in die gevallen wordt de onhandelbare spreker door politie-oppassers buiten de deur gezet .
Niet alleen bij terechtzittingen, maar ook in den dage-

lijkschen omgang merkt men bij de Tobaneezen een zekere

vrijmoedigheid in 't spreken, die men zelden bij Maleiers
en nooit bij Javanen aantreft . Bij eerste kennismaking
beschouwt men dat als ,ongemanierd optreden", doch men
komt al spoedig tot de ervaring, dat het meer een uiting

van fierheid is ; dikwijls wat plomp en onbehouwen, maar

heelemaal niet met de bedoeling om to grieven of on beleefd
to z~jn. Die fierheid ontaardt echter wel eens in prikkel-
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baarheid en leidt dan tot eindelooze twister . Zij zijn daar

zelf zoo van overtuigd, dat ze zich dankbaar onder de vlag

van het Gouvernement scharen, waardoor hun rust en vrede
verzekerd wordt.
Ook valt het den vreemdeling op, dat een Tobanees

dikwijls met uitgestoken hand naar een Europeaan toekomt

en luide zijn

,tabe" uitroept, waarbi; de eerste

lettergreep van dit woord verbazend gerekt wordt . Terwijl
ik eens met den Ephorus op reis was en wij een eenzame
streek passeerden, kreeg een Tobanees, die op zijn land
aan 't werk was, ons in 't oog en holde met uitgestoken

hand naar ons toe om to groeten . Toen de Ephorus hem
opmerkte, dat zijn handers nog al vuil waren, gaf hij ten .
antwoord : ,,dat hindert immers niet, ze zijn droog ." Men
moet dit volstrekt niet beschouwen als ruwheid of onbeleefdheid ; zulk een antwoord is alleen het gevolg van ziju

aang eboren vrijmoedigheid om to zeggen, wat hij denkt .
De Tobaneezen zijn over het algemeen flink gebouwd
en hun vrije oogopslag neemt voor hen in .

Een radjaihoetan (zoo noemt men de hoofden, die in de rapat zitting

hebben) met groote g ouden oorsieraden, met zware ivoren

ringen aan de bovenarmeu en zilveren armbanden aan de
polsen, een klewaug met gevest van ivoor onder den linkerarm, met een verdienstelijk geweven slendang over den
rechter schouder en een zonderlingen hoofddoek om het
hoofd gerold, maakt een gunstig en indruk . Als deze kloeke

bergbewoner een vurig bataksch paard berijdt, wekt hij de
bewondering van elken vreenldeling, behalve van den Maleier.
Deze acht zich nl. als mohammedaan en als bereisd man,

die zijn wereld verstaat, verre verheven boven een Tobanees .
vat nu dat zonderlinge boofddeksel betreft, dat bestaat
uit 2 a 3 meter lange strooken wit en rood of wit, rood
en zwart katoen. De strooken worden in elkauder gedraaid
en daarmede het hoofd zoodanig omwonden, dat het schijut
alsof de man een vreemdsoortigen hoofddoek draagt.

Schrijver dezes heeft eenige reizen naar Toba gemaakt

en had eenmaal gelegenheid een kijkje to nemen op het
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schiereiland Samosir, dat no ,,, al is er reeds een zendeling
gevestigd, tot het onafhankelijk g ebied behoort . Over dat
bezoek, in gezelschap van den Controleur van Toba, die
een dienstreis maakte, volgt hier een en ander.
Zoover het oog reikt is Samosir met hoeta's bedekt ;
de Tobaneezen beweren, dat het dicht bevolkt is . De huizen
kan men bijna niet zien, omdat de hoeta's met hooge
wallen en boschjes van bamboe-doeri omgeven zijn . De
tocht over het zuidelijke meer levert een prachtig uitzicht
op het schiereiland en op de hoog e randgebergten van
Moeara en Bakara aan de overzijde . Het doel van den
tocht was Oerat (aan de zuidwestkust van het schiereiland),
dat sedert negen maanden in oorlog was met het naburige
Si Rapt . De Controleur van Toba zou beproeven, beide
partijen voor zich to doen verschijnen in het onzijdige
Naluggolan, aan de zuidkust van Samosir . Hij zou trachten,
door bemiddeling den vrede tot stand to brengen .
Als we to Oerat aan wal stappen zien we n oordwaarts
het water smaller worden . Er viel echter niet aan to
denken om tot de landengte, die het schiereiland verbindt,
door to gaan, want in het land van de Orang Pak . pak
was het ook lang niet rustig en men zou dus kans hebben
in de baai beschoten to worden . Menschen, die er vroeger
geweest waren, deelden ons mede, dat de landengte ongeveer
200 meter breed is en slechts 2 meter boven den waterspiegel lig t .
Men was niet op onze komst voorbereid, dock de controleur kende het hoofd van Oerat . Laatstgenoemde was
blijkbaar verrast, doch gaf onmiddellijk bevel de sopo voor
ons in orde te' maken. Een sopo is een hoog uit den grond
staand bataksch huis, waarvan de eerste verdieping een
open ruimte vormt, die als vergaderplaats dienst doet en
waar de radja de vreemdelingen ontvangt en met hen
onderhandelt ; de bovenste verdieping dient tot bergplaats
van rijst. De steunpalen in de sopo zijn boven van ronde
houten schijven voorzien, om ratten en muizen het opklimmen to beletten en aldus den rijstvoorraad to beschermen ;
eenvoudig maar practisch . Met ruwe inatten belegd en af-
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geschoten, was ooze verbiijfplaats spoedig gereed . Zakken
padi dienden als stoelen ; ooze veldbedden werden in orde
gemaakt ; daar zouden we dus den nacht doorbrengen . Al
hot noodige was meege-uomen en ooze bedienden -ingen
t,
,dadelijk aan het werk om een rijsttafel gereed to maken .
Intusschen kwam de radja, gevolgd door enkele verwanten, bij ons in de sopo en verzocht den controleur een
feestje to mogen geven, zooals dat bij de Tobaneezen gebruikelijk is . Daar was geen bezwaar tegen . De muziekinstrumenten werden to voorschijn gehaald ; op het plein
werden de zitmatten uitgespreid en al spoedig begun. d e
Bans . De koe, die voor het feest bestemd was, ward op
hat plein geleid en onmiddellijk geslacht .
De radja betreurde, het, dat hij den verteg-enwoordiger
van het Gouvernement niet met eerbewijzen had ontvangen,
dock hij wist niet, dat de controleur bij hem zou komen .
Morgen, na terugkomsti van Si Ralt, zal de ontvangst
beter zijn .
Tegen den avond waken we een wandeling buiten de
bedompte hoeta, om eens van de frissche lucht to genieten .
Ylak bij ligt Salt ni beta, dat bij Oerat behoort, en
evenals de hoofdkampoeng omgeven is met hooge en vijf
meter breede wallen van aarde, waarop bamboe-doeri, zoo
dicht geplant is, dat het voor een inlandschen vijand vrij
wel ondoordringbaar mag genoemd worden . Zoo ziju alle
hoeta's op Sarnosir . Het yolk verspilt zijn kracht aan
onnutte, of hover improductieve, vestingwerken en de vruchtbare bodem blijft grootendeels onbewerkt . Hoe jammer
voor dit door de natuur zoo mild bedeelde land!
Omstreeks zes uur worden karbouwen, koeien en paarden binnen de hoeta gebracht .. Elk dezer dieren weet zijn
plaats onder hat huffs, evenals de talrijke honden, kipper
en vooral varkens . De laatste zijn de zoogenaamde opruimers van alle overtolligheden . Men behoeft niet in
bijzonderheden to vragen,, hoe hot met de zindelijkheid in
zulk een bataksche kampoe-ug gesteld is ; ik wil er liever
geen beschrijving van geven en alleen maar zeggen, dat de
vuilheid alle perken to buiten gaat . Eon Europeaan begrijpt
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niet, hoe de menschen het in zoo'n gore, zure atmospheer
kunnen uithouden . Alles moet v66r donkey binnen de verdedig ingswerken g ebracht en de toegangen tot de hoeta
moeten zwaar verzekerd worden, want de vijanden, die zoo
gaarne strooptochten houden, liggen altijd op de loer .

Daar het ons bekend was, dat de bewoners van deze

afg eleg en oorden 's avonds gewoonlijk alleen een palita met
klapperolie als verlichtin g gebruiken, hebben we zelf een
lamp en eenige flesschen petroleum meegenomen .

Zoodra

de sopo verlicht is, komt de radja, met gevolg, bij ons,
om met den controleur over den oorlog to sprehen .

De oorzaak der perkara was een vrouw . Hierbij stelle
men het volgende op den voorgrond . Er is Been adat of
er is een uitzondering op, behalve een waarvan nooit wordt

afgeweken, nl . niet trouwen met een vrouw van clertzelfden scam.
De kwestie was aldus .

Het hoofd van Si Pira in het binnen-

land van Samosir had zijn vrouw verloren en trouwde met
een andere, die nog tot de stamverwanten behoorde . Daar
komt de teg enpartij teg en op en eischt terug g ave van de

vrouw in haar stam, terwijl hij het kind (want dat was er
reeds) mag houden . Het hoofd van Si Pira evil de vrouw
niet afstaan . Aldus twee partijen, die beide bondg enooten
kiezen .

Een der bondg enooten

'Legen

den schuldige is het

hoofd van Oerat . Daarenteg en is het hoofd van het naburige
Si Rait de bondgenoot van het hoofd van Si Pira .

Zoo zijn dan deze beide aan elkander grenzende landschappen sedert negen maanden met elkander in oorlog .
Aan de eene zijde waren 6 en aan de andere 7 dooden gevallen . Talrijke versterkingen waren opgeworpen en bij
zulke gelegenheden is men dadelijk gereed een aantal basir-

basir (pun tig e bamboe's) to plaatsen, op alle punten, waar
men vermoedt, dat de vijand zou kunnen passeeren .

Het resultaat van de besprekingen is, dat de controleur

morgen haar Si Rait zal gaan om, zoo mogelijk, een wapen-

stilstand to sluiten en 's middags hier terug zal komen .
Overm org en zal dan een rapat in het onzijdig e Nainggolan
gehouden worden, waarin alle hangende kwesties kunnen
behandeld worden ; want er zijn nog meer perkara's .
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A.ls we den volg enden morgen half zeven opstaan, hebben

onze bedienden reeds een kop kof e klaar gemaakt .

Het

ontbij t bestaat natuurlijk nit rijst, want het meegebrachte

brood van den chineeschen bakker voor het garnizoen to
Lagoe Boti is al to oud . Talrijke toeschouwers, vooral

vrouwen, staan condom de sopo, om to zien vat we uitvoeren .
De weg van Oerat naar Si Rapt loopt gedeeltelijk langs
het strand ; ook pier bestaat de oever nit vast zand, zoodat
er o veral geleg enheid is een fi isch bad to nemen . Herhaaldelijk moeten we riviertj es, die in het meer uitloopen, doorwaden .

Eindelijk volgen we een voetpad landwaarts in .

We passeeren loop-raven en wachthuisjes die dienst doen

om den vijand to bestoken . Wat een toestand ! honderden
rijksdaalders worden voor oorlogszaken uitgegeven en dan

volgt nog de indirecte schade, omdat de bevolking de velden
niet bewerkt .

Si Rait ligt op een hoogte ; het ziet er nit als een
sterke vesting. De radja - is van onze komst verwittigd,
hetgeen we spoedig merken door de schoten, die hier en

daar vallen . Dat zijn geese vijandelijke, maar vreugdeschoten
om den controleur to begroeten . Eerst passeeren we eenige

kleine hoeta's, die tot Si Rapt behooren . Ze bestaan wel is
waar nit weinig huizen, maar men moet in aanmerking
nemen, dat 44n mooning dikwijls 4 a 5 huisgezinnen bevat .
In het geheel beschikt Si Ralt over ruim honderd g eweren .

De schoten worden talrijker ; op verschillende piaatsen
stij gen de rookwolkj es op ; in het heuvelachtig terrein maak b
dat een aardig effect. Elke schutter heeft een patroontasch ;
zelfs jongens van '13 en 14 jaar ziet men met een geweer .
We moeten er we] om lachen, want ze houden het vuur-

wapen zoo maar met de kolf voor den buik en poffen er
maar op los . Zoo gaat het ook in den oorlog ; ze leb•e n
niet aan en mikk en niet ; het is een toeval als er iemand
geraakt wordt . Dat is ook de reden dat er in den strijd

van 9 maanden zoo weinig dooden gevallen zijn ; maar
geschoten is er genoeg .

De oude radja wacht ons op aan den ingan.g van de
hoeta en leidt on .s naar de sopo, zoo hoog nit den grond,
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dat we er, als gebruikelijk, met, beh-ulp van een ladder in
klimmen . De sopo is koel ;, sneer goods is er niet van to
zeggen ; ze is zoo laag
van verdiepin-,
dat we niet rechtop
M
Zn
kunnen staan ;, dat kon to Oerat wel .
De muziek speelt onafgebroken ; een groote menicTte
heeft zich op het dorpsplein verzameld en zal plaats nemen
op de lange matten, die uito-espreid worden . Een jonge koe
is aan een paal gebonden ; die zal geslacht worden en alle
vrienden zuIlen er een deel van krijgen .
Na eon poosje uitgerust to hebben, gaan we alien weer
naar buiten . Op een gegeven teeken zwijgt de muziek. Hot
hoofd van Lontoeng, aan de oostkust van het meer, is hier
aanwezig ; hij is verwant en bondgenoot van den radja van
Si Ralt . Hij is reeds gewend om met Europeanen om to
gaan en dat zegt heel wat in. de oogen der bevolking .
Daarom heeft de oude radja hem dan ook de leiding van
het feest opgedragen . Hij treedt vooruit, houdt een bordd
met rijst en sajoer in de hand, als een hulde-aanbieding,

en houdt een toespraak, waarin hij mededeelt, dat de Toean
gekomen is en de twistzaken zal be8indigen . Als hij klaar
is, valt de muziek weer krachtig in en de daps begint .
Het hoofd van Lontoeng, als bondgenoot en leider, is de
eerste, die er aan deel neemt .
Nadat we ons weer in de sopo, met een zak padi als
zitplaats, hebben geinstalleerd, worden ons jonge klappers
aangeboden ; een verfrissching, die we dankbaar aannemen .
Er hebben nu uitvoerige besprekingen plaats en ook pier
bewillio,t men in een voorloopigen wapenstilstand . Eigen-

aardig is het, dat de bevolking van dit onafhankelijke
schiereiland nu reeds onze besturende ambtenaren als hunne
eigenlijke hoofden beschouwt . Zij benijdt hare brooders in
de bovengenoemde oostelijke landschappen, die reeds zijn
ingelijfd .
De oude radja had ons gaarne willen houden, maar er
is niets aan to doen ; we moeten terug naar Oerat . Met
muziek worden we uitgeleid . Aan de grensder hoeta wordt
een hartelijk afscheid genomen en een wederzien to NaInggolan afgesproken . Natuurlijk gaan we weer to voet ; in
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dat, opwekkende klimaat en geaccidenteerde terrein is loopen
nog zoo kwaad niet .
Reeds in de verte hooren we de vreugdeschoten van
de lieden van Oerat ; men had ons blijkbaar in het oog gekregen . De radja had het al gezegd, hij zou van daag voor
de noodige eerbewijzen zorgen . Het blijkt ons, dat de bewoners hier ook een groot aantal geweren hebben, nog meer
da-n to Si Raft . Het zijn oude engelsche geweren van
Penang en Singapore over Sumatra's Oostkust ingevoerd .
Kogels en kruit makers de Tobaneezen zelf ; maar als er
gelegenheid is, koopen ze de munitie, omdat het europeesch
fabrikaat beter is . En daar hebben ze heel wat geld voor
over .
Onder een oorverdoovend gepof worden we door den
radja de hoeta binnengeleid ; de muziek speelt er duchtig
op los . Het bataksche orkest bestaat hier uit een saroenai,
een soort klarinet, die de leidende melodie aangeeft, en een
dozijn slaginstrumenten . De gordang, odap en tatagaming(langwerpige houten trommen, van verschillende grootte en
norm, die aan 44n of aan beide zijden geslagen worden)
hebben eenige overeenkomst met de javaansche kendang . Do
koperen bekkens gelijken op de javaansche gong . De Tobaneezen hebben ook een snaar-instrument, de hasapi, een soort
gitaar met twee snaren ; en verder nog bamboefluiten .
Vermoeid van den tocht nemen we in de sopo onze
veldbedden als zitplaatsen en hebben zoo een mooi gezicht
op de groote drukte op het dorpsplein. Vele vrienden van
den radja zijn gekomen omm het feest bij to wonen . Een
versierde mast wordt opgericht ; een groot aantal matten
wordt op den grond uitgespreid . De karbouw, die ten
doode bestemd is, wordt eerst het plein rondgeleid, daarna
aan den mast gebonden en met water overgoten .
Nu zal de dans beginners . Wij worden uitgenoodigd
er bij tegenwoordig to zijn en gaan naar beneden . De karbouw
krijgt nog een touw om. de horens en wordt nog wat steviger
gebonden, zoodat hij onmogelijk kan losbreken. Het plein
is met ruim 200 menschen bezet, die alien op den grond
en zooveel mogelijk op de matters zitten . De radja van
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Oerat

treedt

voor

en

spreekt

eenige woorden

tot den
con troleur . Daarna vallen de muziek-in strum enten krachtig
in ; de radja neemt de slendang en opent den dans .
Met langzame rhythniische bewegiug der voeten, handen,

armen en oak van het met een slendang gedeelte1 j k bedekte
lichaam (eenigszins overeenkomende met het tandakken op

Java, maar niet zoo gedistingeerd), schuift hij vooruit . Zijue
beste vrienden volgen hem en makers soortgelijke voet-,
arm-, hand- en lichaamsbewegingen . Het geheele publiek
ziet met bewondering naar den radja ; alien volgen hem
met de oogen ; de Tobaneezen g enieten ; het is een groote

feestdag. Eindelijk is een omgang omm den karbouw gemnaakt
en zijn de dansenden op het punt van uitg ang ter ug g ekomen . De muziek houdt even op,

Nu wordt den vertegenwoordiger van het Gouvernement

de slendang aangeboden, maar de Europeanen nemen gewoon-

lij k g een deel aan die dansen. Heel handig zeg t de controleur tot een hem bekend hoofd : ,wees gij maar mijn wakil"

(plaatsvervanger)

en stopt hem een paar ringg it-batak

(mexiaansche dollars) in de hand. Deze laat zicb dat geen

tweemaal zeggen ; neemt de slendang op en als de muziek

weer is ingevallen, begint hij zijn omgang met dezelfde
langzame bewegingen en laat d.aarbij nog de ring gits tusschen zijue vingers manoeuvreeren .

Verscheidene and .ere
hoofden volgenn hem al dansende . De muzikanten slaan er
lustig op los ; er is veel auimo .

De radja is blij, dat de

controleur meewerkt om zijn feest to doen slagen en gaat
ook weer dansende met de anderen nice . Als men op het
punt van uitgang is teruggekeerd, worden de ringgits aan
de muzikanten g egeven .

De radja laat eenn pak mooi geweven lams en slendangs nit zijn woning halen, om aan zijue vrienden als
geschenk aan to bieden . Vier hoofden van Moeara waken
nu dansende een omgang en worden daarna met slendangs
begiftigd .

Twee hoofden van

Balige, christenen, dansen

niet, doch krijgen ook mooie geschenken.

Nu komen de

bevriende hoofden vata het eigen land, van Samosir, aan

de beurt .
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t1.an de eer om de plechtige opening van het feest
bij to wonen is nu voldaan, waarom wij weer den ladder
opklimmen, om het verdere verloop van de pret uit de
sopo gale to slaan . Fret spreekt van zelf, dat ons E..uropeanev ook een bataksch weefsel wordt aangeboden ; we
beloven, dat als een vriendschappelijk aandenken to zullen
bewaren . De radja is zeer verheugd dat de Toean bij hem
is ; hij heeft nog nooit een feest gegeven, waarop de besturende anibtenaar tegenwoordig was . Hij hoopt nu zuaar,
dat Samosir ook ouder het Gouvernement zal koiuen, want
dan zal er altijd rust en vrede in het land zijn.
De karbouw is zoo stijf aan den pail gebonden, dat
het beest zich niet kan verroeren ; nogmaals wordt hij met
water begoten, om hem in zijn benauwde positie wat op
to monteren . Nu volg t een daps om den karbouw, waaraan wel 20 personen deelnemen . De radja komt er ook
bij en deelt messen uit, waarmee straks het bloedige werk
verricht zal worden . Met de messen in de hand dansen
ze toch maar voort. De stemming onder de toeschouwers
wordt levendig er ; het belangrijke moment nadert .
Eindelij k is het dan sen afgeloopen ; nu zal het plaats
hebben. De pooten van den karbouw worden bij elkaar
gesj ord ; hij g en de valt het beest neer. Een der gasten,
want het is een onderscheiding
daartoe uitgenoodigd
treedt met het mes in de hand vooruit en snijdt het den
hals af. Een paar honderd toeschouwers staan er rondom
en vlak bij en kijken naar de stuiptrekkingen van het dier .
Wanhopig is dit gemartel, want het mes is slechts 2- dM .
lang. Nu zien we de menschen in hun ware natuur ; het
ziju nog halve wilden. Lach en scherts hoort men overal .
De nog onbeschaafde Batak is hier in zijn element . Daar
komt de radja en geeft nog een hak met een bijl, zoodat
het bloed in het road spat . Ret is een afgrijselij .k tooneel ;
maar de marteling is nu afgeloopen .
Telkens wordeu groote ijzeren pannen met bloed weggebracht ; in dat bloed, met water gemengd, zal het vleesch
vordenn gekookt ; hier en daar ziet men de vuurtj es al branden .
In vroeger tijd wend bij zulke gelegenheden het slacht-
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dier door lans- en messteken langzaam afgemaakt ; de

omstanders amuseerden zich dan in den langdurigen wanhopigen doodstrijd van het dier . De Tobaneezen weten
echter wel, dat de Europeanen niet op dat martelen gesteld
zijn . Zulke ruwheden zijn hun ook wel of to leeren, want
zij richten zich gaarne naar de European en .
Thans wordt het een drukte van belang ; alle bevelen
worden schreeuwende gegeven ; er is actie . .GIs de laatste
stuiptrekkingen hebben plaats gehad, worden de touwen
losgemaakt . Groene takken worden aangebracht . Men
komt met slijpsteenen aandragen om de messen to scherpen ;
het villen begint. Vele rappe handen zijn daarmee bezig ;
het schijut een werkje to zijn, dat in den smaak valt .
Vervolgens wordt het karbouwen-lichaam geopend ; dee
ingewanden ter zijde gelegd en later weggebracht, maar
niet weggeworpen, want alles is to gebruiken . Daarna
worden bijl en mes ter hand genomen en volgt het uit
elkander leggen van voor- en achterbouten, ribstukken, .enz .
Intusschen heeft de menigte zich weer om de slachtplaats verzameld en is het gewichtige oogenblik van verdeeling gekomen . De radja en zijne handlangers snijden
stukken vleesch of en leggen die gereed . De schoonzoon
van den radja roept langzaam de namen der familie-hoofden
af ; de geroepene treedt voor en ontvangt een stuk vleesch .
De afroeper heeft geducht op to letten, dat hij niemand
vergeet, want dit zou een beleediging zijn en aanleiding
geven tot hevige kwesties . De mannen gaan met het .
vleesch naar de reeds op het vuur staande braadpannen,
waar de vrouwen voor de verdere bereiding zorgen . Kort
daarna bemerken we al de braadlucht .
Tegen zes uur hebben allen op de matten plaats,
genomen., in groepen van 10 a 16 personen . In elke familiegroep wordt een groote bak of platte mand, met een heuvel
van gekookte rijst en stapels vleesch ter zijde, geplaatst .
De maaltijd zal beginnen . Ruim 200 personen zitten aan ;,
op aller gezicht staat blij verlangen to lezen . Met groote
sinelheid worden hander, vol rijst en stukken vleesch in
den mond gestopt . De Tobaneezen staan er voor bekend,
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dat ze veel en vlug eten . Er wordt niets bij g edronken .
Ook nu weer lach en scherts overal ; het is een zeer
geanimeerd bataksch feestmaal .
Als ooze lamp is aangestoken, komt de radja, gevolgd
door eenige vrienden van de oostkust van Samosir, bij ons
in de sopo . Zij willen nog gaarne eenige zaken met den
controleur bespreken . Allen zien er zeer voldaan uit ; ze
hebben heerlijk gegeten. Zoodra ze van ons een sigaar
gekregen hebben, dampen ze er lustig op los en vinden
het leven wel genoegelijk . De onderhandelingen loopen
naar wederzij dsch g enoegen of ; om half negen wordt hun
want het zijn echte plakkers
dat
duidelijk gemaakt
het nu voldoende is . Dan kunnen ook wij onzen eenvoudigen maaltij d gebruiken .
Den volgenden morgen vertrekken we naar het stifle,
vriendelijke NaInggolan aan de zuidkust van Samosir . De
hoofden van Oerat maken de reis met hunne eigene
prauwen, zeer lang en smal van vorm ; de hoofden van Si

Rapt gaan over land .
De tobasche prauwen ziju van allerlei grootte ; er zijn
er zelfs die 20 M. lang zijn, doch de grootste breedte is
niet meer dan 11/2 M . De eenvoudige versiering bestaat
uit drie rechtopstaande, hij het roer geplaatste, stokken van
ongeveer 1 M . lang, waaraan bosjes paardenhaar bevestigd
zijn ; en een liggenden stok, iets grooter, eveneens van
hangende paardenharen voorzien, aan den voorsteven bevestigd . Als de prauw to water wordt gelaten, hoort men
de aanmoedigingskreten lelele lelele, welke lettergrepen met
groote snelheid worden uitgeschreeuwd .
want ze hebben
Het aantal roeiers, eigenlijk pagaaiers
bestaat op groote prauwen wel uit
korte schepriemen
20 personen en als de hoofden, de eigenaars, zelf mee doen,
nog meer . De prauwen zijn scherp van voren en vliegen door
het water . De uitgestooten g eluiden door den dj oeroemoedi
(stuurman) -even de maat aan, waarin geroeid wordt . Gewoonlijk wordt er bij gezongen ; het zijn beurtzangen ; 4en
is de leider ; als hij weer eenige regelen heeft meegedeeld,
vallen de anderen in koor in . Het zijn eentonige melodieen
O . E . IV 8
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en het roeien gaat dan een gewoon ganget- je . Bij aansporing
van den stuurman wordt het een woest geschreeuw en
vliegt de prauw pijlsnel vooruit zoodat men ternauwernood
recht kan blijven zitten door de snel opeenvolgende schokken
van het krachtig aanzetten .
Hoewel nog onafhankelijk gebied, is er to NaNnggolan
Loch reeds een zendingstation . Eenige bloemperken voor de
stichting maker een aangenamen indruk . Er waren nog
maar weinige christenen, zoodat de school voornamelijk
door kinderen van heidenen bezocht werd . Men had er een
geschikten onderwijzer van Balig4 geplaatst, die er voor
moist to zorgen, dat de kinderen graag naar school gingen .
Het eenvoudige loch ruime schoolgebouw zal nu voor iets
anders., doch ook voor een vredelievend doel gebruikt worden ;
daar zal de rapat plaats hebben . Het kleine landschap
NaInggolan is juist geschikt als plaats van arbitrage, omdat
de bewoners niet aan den oorlog hebben deelgenomen .
Het is nu wapenstilstand . Een onzijdigj
hoofd heeft
twee ringen (van elke partij een) in bewaring . Zoolang hij
die heeft, nag volgens de adat niet gevochten worden .
De controleur neemt plaats achter in de zaal, zoodat
hij het geheel kan overzien ; de bezoldigde schrijver zal als
griffier dienst doen . De politie-oppassers houden eenige
orde onder de binnenkome -nde hoofden, die zich aan beide
zijden van de zaal op den grond neervlijen, zoodat er een
pad in 't midden overblijft ; natuurlijk zitten de beide partijen tegenover elkaar . In 't geheel zijn er 48 groote en
kleine hoofden bijeen . Een talrijk publiek, bestaande uit
volgelingen van de hoofden en nieuwsgierigen, heeft aan
den ingang van het gebouw en voor de open ramen post
gevat .
Eerst volgen eenige kleine zaken. Een Tobanees heeft
eigenmachtig over een prauw beschikt, zonder den eigenaar
er in to kennen . Dan v ol.gt een, andere zaak, waarbij de
kwestie is of de schadevergoeding een karbouw of een koe
moet zijn. Als de heeren al to breedsprakig worden, krijgen
ze een aanmaning om niet zoo lang van stof to zijn . De
personen, die de beslissing
0 bekrachtigen en zelf niet kunnen
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schrijven, leggen even twee vingers op de hand van den
'schrijver, terwijI deze hun handteekening schrijft . Alles
dus netjes in den vorm .
Het gaat in zoo'n rapat anders erg huiselijk toe ; men
maakt het zich zoo gemakkelijk mogelijk . Enkele oude
heeren liggen rustig to slapen ; sommigen rooken een
,cigarette en alle anderen kauwen sirih of pruimen . Elk
hoofd heeft voor die rook- en pruimbenoodigdheden een
zak of tasch, van pandanvlechtwerk of van een dierenvel
vervaardigd, bij zich ; meestal heeft hij die tasch met
koperen kettingen over den schouder hanger . De meesten
,dragen een driekleurigen hoofddoek ; anderen hebben een
gevlochten mandje, sours met een doek er om heen, als
hoofddeksel . Hoofden van ingelijfde landen ziet men reeds
jassen met koperen knoopen en mutsjes met een rand van
galon dragen .
Nu komt de moordzaak, die in verband staat met
den oorlog .
Boven hebben we reeds de oorzaak huwelijk met een vrouw van denzelfden stain - meegedeeld . Misschien zou de zaak nog wel in der minne
geschikt zijn, maar door een onverwachten sluipmoord
werden de gemoederen zoo verbitterd, dat de oorlog werd
geproclameerd . Dooden in den oorlog heeft geene gevolgen,
maar deze sluipmoord met opge helderd en gestraft worden .
Allen zetten zich in postuur om een woordje mee to
praten ; zelfs zij, die een dutje doen, worden wakker gemaakt . Verschillende sprekers voeren het woord en deelen
mede, wat ze van de zaak weten, doch dat is niet veel
daarbij is het al negen maanden geleden .
De familieleden van het slachtoffer hebben inlichting
gevraagd aan den b4goe (geest) van den vermoorde en deze
heeft gezegd, dat het kampoenghoofd, of liever zijuj zoos,
het gedaan heeft. Dat hoofd is hier aanwezig met twee
zoons . Aan den beschuldigde wordt nu gevraagd, wat hij
er van weet . Hij zegt : ,ik weet nergens van." Hevige
protester van de overzijde volgen . Daarop wordt hem
gevraagd, of hij dan Been onderzoek heeft ingesteld . Neen,
zegt hij, want de zaak is niet in mijn hoeta gebeurd ; even
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buiten de grens is het lijk gevonden ; ik weet nergens van .
Nieuwe protester en bedreigingen, gepaard met heftige
hoofd- en armbewegingen van de aanklagers . Nu zal hem
den eed worden afgenomen,
Een doode kikvorsch hangt aan een draad, die aan een
stokje bevestigd is . De politie-oppasser geeft den beschuldigde het s€okje in de rechterhand . In de tobasch-bataksche
taal legt het kampoenghoofd dan de volgende verklaring ,
af : jk en mijn vrouw en mijne kinderen mogen net zoo
krom en dood worden als deze kikvorsch, wanneer ik lieg ."'
Eigenlijk moet de eene partij aan de tegenpartij den
eed afnemen.., maar sommigen zijn er bang voor, of doen
het althans liever niet . Het komt ook wel voor, dat de
beschuldigde to geagiteerd is om het formulier op to zeggen .
De oppasser komt hem clan to hulp, waarna de be8ecligde
zegt : ,,Songoni" = zoo is het .
Daar ook de zoons dezelfde verklaring afleggen als de
vader, is het to begrijpen, dat men met deze weinige gegevens moeielijk een beslissing kan semen . De controleur
weet echter gedaan to krijgen, dat de wapenstilstand nog
drie maanden van kracht zal blijven en vertrouwt dat de
gemoederen dan zoover tot rust gekomen zijn, dat een
bevredigende oplossing mogelijk is. Met dit resultaat wordtde zitting opgeheven.
Hiermede is ons bezoek aan Samosir afgeloopen . Enkele
bijzonderheden omtrent dit weinig bekende schiereiland
later we hier nog volgen .
De fijn bewerkte gouden- en zilveren hoofdsieraden
wo rclen meest van Asahan ingevoerd, dock ook wel op
Samosir vervaardigd, want er zijn zilver- en goudsmeden .
Zij laten het goud van Mandeling komen en voor zilver
gebruiken ze de bekende ringgit-batak. Er ziju ook ijzersmeden, die messen maken ; het ijzer wordt in staven van
Si Boga ingevoerd .
Bismuth, in kleine stukjes, wordt bij laag water in de
riviertjes gevonden, doch de plaatsen van herkomst zijn
nog niet outclekt ; de bevolking maakt er kogels van .
Grond en klimaat schijuen geschikt to zijn voor koffie .
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Er zijn een zeer groot aantal kleine hoofden, die alien
willen regeeren in plaats van werken . Er is geen adel
en er zijn geene algemeene hoofden . Het land bestaat als
het ware uit een overgroot aantal kleine republieken en
joist deze toestand maakt het zoo moeielijk om deze Bataklanden onder g oed beheer to brengen . Men heeft niet met
enkele, maar met al die van elkander onaf hankelijke hoofden
to maken . Dat neemt niet weg, dat de bevolking haar
ongelukkigen toestand we] beseft. Zij is overtuig d, dat de
tusschenkomst van de Regeering orde en rust aan het land
zal schenken . Bij herhaling hebben de voornaamste hoofden
al om inlij ving gevraagd .
De boven geschetste oorlog op Samosir berustte op
ernstige feiten, doch dat is lang niet altijd het geval .
Kinderen beginnen dikwijls . Op sawahs, die gesneden en
daarna in brand gestoken zijn, gooien ze elkander met
brandende bosj es riet . De ouderen lachen er om, vinden
het mooi, doen eindelijk ook mee en ten slotte staan geheele stammen vijandig tegenover elkaar . Uit de geringste
beuzeling en ontstaan sours de kwesties .
Opmerkelijk is nog het volgende . De pasars zijn vrijplaatsen in tijden van oorlog . Op een half uur afstand
kunnen de wapens weer opgenomen worden . Dat is zoo de
adat in de onafhankelijke Bataklanden .
In den zuidwestelijken hoek van het zuidelijke meer
ziet men het hooge randgebergte van Bakara . De vallei
van dit landschap wordt beschouwd als de bakermat van de
Tobalanden . Daar woonde vroeger Si Singa Mangaradja,
die eigenlijk meer een geestelijk clan een wereldlijk gezag
over de Bataks uitoefende . Hij had geen leger, maar door
zijn geheimzinnige hooge afkomst en door zijne gebeden en
voorspellingen oefende hij grooten invloed op de bevolking .
van het Gouvernement was hem
Het vooruitdringen
niet naar den zin en eindelijk was de sterke arm noodig
om uit to maken, wie de baas zou zijn . Bij de expeditie's
van 1883 en 1887 delfde hij het onderspit en werd zijn
woonplaats tot tweemaal toe verbrand . In 1894 zijn Bakara

- 318
en het aangrenzende Moeara ingelijfcl ; de bevolking is met,
den nieuwen stand van zaken zeer tevreden en wordt benijd .
door de naburige onafhankelijke stammer .
Si Singa Mangaradja is na 1887 niet meer op den
voorgrond getreden en woont tegenwoordig to Pea Radja
in het DaIrische, de onafhankelijke bovenlanden van Singkel .
Een dochter van hem is gehuwd met een bataksch hoofd
in ors gebied. Vermoedelijk zou hij ook wel order de bescherming van het Gouvernement willenn staan, want , zijn
invloed neemt af, doch men heeft hem niet noodig . Tech
wordt hij nog door vele onafhankelijke stammer als voorbidder en voornamelijk als regenmaker beschouwd . De tegenwoordige Singa Mangaradja is de 2de zoos . De oudste bad
om regen, doch er kwam niets . De 2de deed het ook eens,
en toen kwam er wel regen, waarop deze als opvolger werdd
aaugenomen . De legende, dat Si Singa Mangaradja haar
op zijn tong heeft, is van den Isten . De tegenwoordige is,
reeds de 13de .
De gedurige twisters in de onafhankelifte Bataklanden
geven wel eens aa-n.leiding tot conflicten met de bewoners
van ingelijfde laudenn en dan moet er opgetreden worden .
Zoo had in 1902 een excursie plaats naar Djandji Radja,
ten noorden van Bakara. De bewoners van dit landschap
hadden zich schuldig gemaakt aan roof op gouvernementsgrondgebied, waarom hun een boete van 700 dollars werdd
opgelegd . Aan then eisch werd niet voldaan en nu moest
het zwaard ter hand genomen worden om hen tot betaling
to dwingen . De Resident van Tapanoeli L . C . We is ink
requireerde 50 bajonetten en ging zelf met den troep mee .
Men ging niet regelrecht naar Djaiadi Radja, want dan zou
de bevolking vermoedelijk op de vlucht geslagren zjjn, maar
hield stand to Moeara, aan de zuidkust van het Toba-meer .
Daar werd gemakkelijk aanraking met de hoofden van
Djandji Radja verkregen . Urenlange besprekingen hadden
plaats en eindelijk werd het pleit beslist ; de boete wercl
betaald . Er was Been bleed vergoten .
Later had nog een excursie plaats naar Parmonangan, in
de onafhankelijke bovenlanden van Bares, met 75 bajouetten ;
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een zeer moeielijke tocht in bergachtig terrein . De vijanden,
order aanvoering van een bataksch hoofd, bekend order
den naam van Toean Api, waren zoo brutaal opgetreden,
dat een kampoeng op ons gebied door hen belegerd wend .
Zonder dralen werden de belegeraars in hunne verschansingen aangetast en moesten met verlies van 44n doode
en drie gewonden de vIucht nemen . Dadelijk werden de
onderhandelingen aangeknoopt, waarbij een boete van
duizend dollars werd opgelegd, terwijI ingevalg van weiOlering met tuchtiging van het landschap weed gedreigd .
T o e a n A p i had er nu genoeg van ; hij betaalde de boete
en deelde den Resident mede, dat hij ook well gaarne onder
gouvernementsbestuur zou willen komen . De les was kort,
maar afdoende.
Tegenover de vruchtbare vallei van Moeara ligt bet
eiland Pardapar . Als men van daar per prauw naar Ba-lig6
gaat, passeert men Tarra Boenga, een vooruitstekend rotsgebergte . Omdat bet meer daar bet smalst is, word .en
daar well eens karbouwen van bet vaste land van Sumatra
naar het schiereiland Samosir overgebracht . De begeleiders
zitten dan in een kleine prauw, houden den zwemmenden
karbouw aan een touw vast en roeien zoo zachtjes aan
naar den overkant . Wegens plotseling invallende rukwinden is bet- een paar malen, gebeurd, dat de klei7ae prauw
omsloeg, waarna de men'schen zwemmende bet land bereikten, doch de karbouw, die den weg niet wilt, verdro7ak .
De Tobaneezen wijten dat ongeluk natuurlijk aan den
Vgoe van bet voorgebergte . Tegenwoordig trachten ze then
geest to verschalken . Als ze met een karbouw oversteken,
roepen ze onder bet roeien telkens : ,hambing do" ('t is
maar een geit). Ze hebben dan verbazend veel plezier, als
ze ongehinderd den overkant bereiken . Aangezien een
zwemmende karbouw aileen bek, neusgaten en oogen boven
water houdt, is bet op eenigen afstand werkelijk moeielijk
to zien, wat er zich door bet water beweegt .
De bigoo speelt een groote roll in bet levee der Tobaneezen . Hot is de algemeene naam voor geesten, die vereerd worden ; dus zoowel voor de zielen der gestorvenen,
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als voor de geesten in de lucht, op bergen en rotsen, in
boomers en rivieren . Zoodra een Tobanees iets overkomt,
wat hij niet dadelijk kan verklaren, dan is dit, zegt hij,
de invloed van een b4goe en hij legt er zich bij veer .
Tijdens Gouverneur K r o e s e n Sumatra's Westkust
bestuurde, werd de Controleur van Toba uitgenoodigd to
Padang to komen en eenige bevriende hoofden uit de Tobalanden mede to nemen, om hun eens iets van de wereld
en vooral het spoor to laten zien . Op het perron to Padang
stapten Controleur en Tobaneezen in een waggon en gingen
rustig zitten . Nauwelijks zette de trein zich in beweging,
of de hoofden sprongen op . Zij vlogen eerst naar voren,
om to zien welke trekkracht gebruikt werd, doch zag en slechts
een anderen wagen ; toen holden ze naar de achterzij de,
om to zien of er geduwd werd, doch ook daar zagen ze
een soortgelijken wagen . Daarop gingen ze weer zitten
en zeiden : ,b4goe" en hiermede berustten ze in het vreemde
geval en namen er verder hoegenaamd geen notitie van,
hoe ze nu eigenlijk vooruit kwamen .
De uitwatering van het Toba-meer wordt door de
Tobaneezen „Pasir di Babana" (zand in den mood) genoemd .
Het is een breed water ; eerst bij de nadering van het
randgebergte wordt d-e stroom smaller en door hooge rotswanden ingesloten . Aan den rechteroever liggen de ingelijfde landschappen Parparean en Si Antar en het onafhankelijke Si Roear ; aan den linkeroever ligt het uitgestrekte
onafhankelijke Oeloean met een onrustige bevolking .
Aan beide oevers van den breeden afvoerstroom ziet
men g roote rietbosschen ; de Tobaneezen maken daar een
nuttig gebruik van, want de sterke rietstengels (arong)
leveren een dakbedekking, die tien jaar stand houdt . Uit
de talrijke faiken in het water blijkt, dat de vischvangst
ook hier een belangrijk bestaansmiddel is. Jammer dat dit
bedrijf wel eens aanleiding geeft tot moeielijkheden .
Zoo hadden de Bataks uit het onafhankelijke Oeloean
in 1901 den bewoners van ons gebied belet om in de
,,Pasir di Babana" to visschen . Klachten daarover hielpen
niet, waarom het Bestuur genoodzaakt was den hoofden
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van Oeloean een boete van 500 spaansche matten op to
leggen . Toen die eisch onbeantwoord bleef, trok de Resident van Tapanoeli in 1902 met 50 bajenetten naar Oeloean
en slaag de er in, natuurlij k na de noodig e onderhan deling en,
het conflict zonder bloedvergieten to beeindigen . De boete
werd betaald.
Op drie plaatsen in het onaf hankelij ke g ebied heeft
het Rijnsche Zendinggenootschap
genootschap zich reeds gevestig d, nl .
op het schiereiland Samosir, in Si Gaol (ten oosten van
de straat, die de beide meren verbindt) en in Oeloean.
Natuurlij k g aat de zending daartoe eerst dan over, als de
hoofden van die landschappen voor de veilig heid van den
zendeling insta.a n en op die voorwaarde berust ook de toestemming tot vestiging door het Gouvernement . verleend .
Vooral in Oeloean hebben de zendelingen eene moeielijke
taak, en het zal flog wel geruimen tijd duren voor zij daar
goede vruchten van hun work zien .
De nog onbeschaafde Bataks verlangen niet naar het
christendom, doch de zendeling is een Europeaan, bij wien
goede raad en medicijnen gratis verkrijgbaar zijn en als
zoodanig is hij welkom . Eigenlijk beschouwen zij de zending
als een brug om tot in lij ving to konnen . Zij verlangen
en in
hun midden een mau van gezag, een besturend ambtenaar,
die de macht heeft om hunne eindelooze twisten, de feitelijk
bestaande anarchie, to doen ophouden . Dat neemt echter
niet weg, dat het zendingswerk in Toba en Silindoeng een
gunstigen invloed op de inlandsche bevolking heeft gehad
en nog steeds oefent .
Ten slotte moet hier nog worden opgemerkt, dat de
onafhankelijke Bataks, ten oosten van het Toba-meer, niet
door de mohammedaansche staatjes aan de Oostkust willen
ingelijfd worden, omdat ze dan onder een inlaudsche vorst
komen to staan . Ze willen echter gaarne onder het Gouvernement komen, omdat de hoofden dan hoofd blij ven en
niet onderhoofd worden.

ONZE LEESTAFEL.
Prof. Dr. H . G. G r o e n e w e g e n . De Theologie en hare
Wijsbegeerte . Amsterdam . Y . R o g g e 1904 .
Over de vechtperiode van mijn leven ben ik lang been . Ook
gevoel 1k niet de minste behoefte voor Dr . K u y p e r en zijne
vrienden het harnas aan to schieten op gevaar of dat zij uitroepen :
non tali auxilio! Toch zij bet mij vergundd met alle bescheidenheid
to vragen, hoe Dr . G r o e n e w e g e n er toe komt aan bet adres van
bovengenoemde heeren de volgende woorden neer to schrijven :
,,Het ware hun taak geweest de geocentrische kosmologie,
de psychologie der kerkvaders, de bijbelsch-traditioneele voorstelling van Israels godsdienstige ontwikkeling en den oorsproug
zijner heilige letterkunde, benevens de katholieke overleveringen
aangaande het oudste christendom, de wording van bet N . Testament, de stichting der christehjke kerk, om maar iets to noemen,
to handhaven tegen de overwegende bezwaren, die andere ernstige
onderzoekers hebben belet daar langer zich bij veer to leggen ."
Oin maar iets to noemen! Nu weet Dr. K u y p e r bet : hij had
Copernicus behooren to wederleggen . Maar stel eeins : onze,
theoloogstaatsman neemt op gezag van ,ernstige onderzoekers"'
aan, even goed als Dr . G r o e n e w e g e n zelf, dat de aarde
om de zon draait, wat dan? Moet hij dan toch de geocentrische
kosmologie handhaven"? De psychologie der kerkvaders 1 Ik
moist niet dat er een systeem van then aard bestond . Wel was
bet mij bekend, dat de geschriften dier oude christenen, en met,
name die van Augustinus, een goudmijn zijn voor ieder,
die bet menschelijk zieleleven doorgronden wil . Voorts is bet mij
niet ter oore gekomen, dat eenig theoloog van gezag al de zware
raadsels beweert to hebben opgelost, welke bet vroegste Christendom, de wording van bet N . Testament en dee stichting der kerk
betreffen . Toch kan dat bet geval zijn en dan, ik moet bet bekennen, wordt bet hoog tijd voor de dogmatische theologen" om
to onderzoeken of zij die nieuwerwetsche wijsheid in haar geheel
behooren to verwerpen . Denkelijk zullen zij niet voor bet ont--
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stoken licht halstarrig bun oogen sluiten . Naar ik van Dr . G r o e n e w e g e n zelf hoor, hebben zij reeds menig resultant van de zoogenaamd ongeloovige wetenschap zich toege8igend.
De in bedekte woorden uitgesproken verdenking, dat de dogmatische reactie, van welke wij he den ten dage getuigen zijn, in
gebrek aan zin voor waarheid zou kunnen wortelen, wordt verzacht
door wat Dr. G r o e n e w e g e n elders schrijft . ,Niemand snag in
deze inderdaad machtige reactionaire beweging bet oorspronkelijk
godsdienstig motief miskennen, dat er soms een eerbiedwaardig
karakter aan verleent. Theologen zijn zelden of nooit mannen van
wetensclaap alleen, en dat strekt bun waarlijk niet tot oneer . . . .
Zij zijn tevens dragers en verdedigers van godsdienstige overtuigingen. En zijn deze niet 'sl menschen innigst en onaantastbaarst
geestelijk bezit? . . . . En al is bet onmiskenbaar dat Been resultaat
van wetenschap de zitiver godsdienstige overtuigingen, de onmiddellijk onder den invloed van ons affectief-emotioneel-impulsieve leven
in den geest gewekte gedachten, oordeelen, inzichten en gewisheden heeft aangetast of ooit aantasten kon, bet is even onmiskenbaar dat tal van hare resultaten iets losmaakten van die historische
voorstellingen en qvijsgeeriqc begrippen, waarmede dat innerlijk-ste
overtuigingsleven sinds eeuwen in zijn opgroei was verstrengeld.
En het was, zij bet ook in dit geval een verkeerde, Loch natuurlijke
zucht tot zelfbehoud, die het in zijn dogmen levende geloof grijpen
deed eerst naar een kerkelijk en staatktindig, daarna naar een
universitair en wetenschappelijk middel van zelfverdediging
Prof G r o e n e w e g e n zegt uitmuntende dingen, waar hij
spreekt over de methode en de onderlinge verhouding der wijsgeerig-theologische vakken . Er is veel goeds in zijn boek. Hij
toont op de hoogte der philosophische litteratuur to zijn . Zijn stijI
is sours wat zwaar en overladen, soms daarentegen krachtig en mooi .
Een paar aanmerkingen zij bet mij nog veroorloofd to waken .
De hooggeleerde schrijver laat geen recht wedervaren aan de
definitie, die Dr . M a r t i n e a u van godsdienst geeft op blz . 16
van het eerste deel van zijn beroemd werk : ,A study of religion" .
leder zal bet bespeuren, die de moeite neemt in bet oorspronkelijke
den kontekst na to gaan . Voorts bevreemdt bet mij to hooren dat
bet gemoedsleven van den religieuzen mensch tot dusver ,nagenoeg
onontgonnen terrein" is p . 73 . Het algemeene oordeel is, dat reeds
door A u g u s t i n u s en de latere mystici ,het zalig leven met
God" op treffende wijze geschilderd is geworden, dat wij zoo aan
vrome mannen, die uit een schat van eigen ervaring konden putten
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een belangrijk hoofdstuk van eene op innerlijke waarneming berustende psychologie to danken hebben . Die soort van zelf bedrog,
welke men bijgeloof noemt, heeft nog onlangs den grijzen E d u a r d
Z e 11 e r onbetwistbaar juiste beschouwingen over den invloed van
het gevoel op de werkzaamheid der phantasie in de pen gegeven .
Men kan ze vinden in de aan Christian S i g w a r t gewij de
,,Philosophische Abhandlungen ." De leer van ,het religieus
gevoels- en waardeeringsleven" is zeker niet voltooid, maar het
beste middel om de taak, die hier nog to verrichten is, voort to
zetten, schijnt mij toe dit to zijn, dat men begint met een nauwkeurig overzicht van wat reeds verkregen werd . Te recht heeft
Dr . G r o e n e w e g e n zelf gezegd : ,Voorstudie is ook studie, en
niet minder noodzakelijk dan deze ." Doch de voorstudie, die hier
wordt aangeboden, bestaat soms nit algemeenheden, welke den
lezer vragen op de lippen brengen, die hij niet beantwoord krijgt .
Wie in staat is het boek geheel to begrijpen, is er reeds boven
uitgegroeid en kan zich wellicht de moeite besparen er mede
kennis to maken .
V. D . W .
L . H. W a g e n a a r . Het levee van graaf W i l l e m
Lode w ij k, een vader des vaderlands, „Uz Heit" . Amsterdam en Pretoria, H o v e c k e r en W o r m s e r, 1904 .
Sedert j aren heeft Dr . W a g e n a a r met liefde alles verzameld
wat dienen kon om het levee van prins M a u r i t s' onvergetelijken
vriend en medestander toe to lichten . Hij hield voor het Friesch
Genootschap een paar jaren geleden een viertal lezingen over den
Frieschen stadhouder uit het huffs van Nassau, die den Friezen in
hun ,,gouwspraak" als ,Uz Heit" (onze vader) nog steeds, en
terecht, een hoogvereerde figuur is . Genoemde lezingen werden in
dit boek ,om- en bijgewerkt" tot eene biografie . Het dient erkent
to worden, dat de schrijver alles in het werk heeft gesteld om zijn
held uit de oorspronkelijke stukken zelf to leeren kennen ; hot
beeld, dat hij zich in zijn geest van den Graaf gevormd heeft,
schijnt ook wel treffend van gelijkenis, evenzeer als de tamelijk
goed uitgevoerde reproductie van 's Graven portret tegenover den
titel, genomen naar de bekende schilderij to Valenciennes . Zoowel
in den tekst als in de uitvoerige aanteekeningen is van do correspondentie van en over den Graaf een ruim gebruik gemaakt en
breede aanhalingen werden gedaan uit gedeeltelijk nog ongedrukte
bescheiden, vooral in het Huisarchief der Koningin en in het Rijksarchief voorhanden . Maar het beeld, dat de schrijver zich vormde,
is door hem niet zoo geteekend, dat de lezer van het zware boek
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den man zelf voor zich ziet staan . Alle bijzonderheden worden
nauwkeurig vermeld, alle feiten uitvoerig nagegaan en met waardeering mag worden getuigd, dat de schrij ver zich blij kbaar veel
moeite heeft gegeven om tot een billijk oordeel to komen ook over
de twisters tijdens Leycester en die tijdens bet Bestand, al is hem
dit niet altij d gelukt. Maar dit alles is nog niet voldoende om
het boek tot een voor bet groote publiek, waarvoor het bestemd
is, leesbaar boek to maken. De stof is den schrijver boven het
hoofd gegroeid. Zijn werk levert uitmuntende gegevens voor hem,
die eenmaal eene biografie van Willem Lodewijk zal schrijven ; zulk
een biografie zelve is het nog niet.
P. J . B .
Het Jaarboekje van Jos. Alb . Alberdingk Thij m .
Nieuwe Reeks, onder redactie van W. d e Veer S . J. en
J. F. M. S t e r c k . 3de Bundel, 53ste jaar 1904 . Amsterdam,
C . L . van Langenhuysen, 1904.
Ieder jaar verschijnt een bundel van dit door A l b e r ding k
T h ij m, den vurigen strij der voor de Katholieke belangen ten onzent,
gesticht Katholiek periodiek geschrift. Het bevat geschied- en
letterkundige bij dragen benevens j aarverslagen over de werkzaamheid van Katholieken op het gebied van muziek, godsdienst, wetenschap, letteren en kunst, over de voornaamste gebeurtenissen op
het gebied der natuurwetenschap en der Nederlandsche politiek.
Zoo tracht dit j aarboekj a in de eerste plaats een beeld to geven
van het denken en werken onzer Katholieke landgenooten, en verdient
de aandacht van alien, die, hetzij met bekommering, hetzij met
voldoening, hetzij met wijsgeerig-geschiedkundige waardeering kennis
plegen to nemen van de belangrijke wijzigingen sedert 1848 in dat
denken en werken op to merken . Geschiedkundige artikelen van
de heeren De Bont, Allard, Albers, Van Nieuwenhoff en
S t e r c k, een biografie van mgr . K 1 o n ne door mgr. E y g e n r a a m ;
verzen van Brom, Van der Meijden, D'Hoop, Van den
Bossche, Donders, De Veer, Noyons e .a. komen in dezen bundel voor. Met leedwezen zullen velen, ook Katholieken, de heftige taal
van den heer D e B o n t over prins W i I l e m en de Calvinisten lezen .
Dergelijke uitingen en zoogenaamd-historische beschouwingen behooren thuis in een vroeger tij dperk van het bestaan van dit j aarboekj e . Veel bevredigender is de studie van pater A 11 a r d over
A u g u s t ij n v a n T e ij 1 i n g e n en diens historisch-polemischen arbeid .
Die van pater A 1 b e r s over de samenwerking der Katholieken in
de eerste helft der 19de eeuw spant in deze afdeeling de kroon.
P. J. B .
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moderne . Librairie Hachette. Paris 1904 .
Van zichtbare teekenen harer vroegere grootheid is Rome
op niet vele punten in zoo hooge mate beroofd als op den
Capitolijnschen heuvel . En toch voelt zich, naar het ons voorkomt, nergens in gansch Rome de hedendaagsehe Romein z66 zeer civis
Romanus, toch spreekt hij nergens met zooveel trotsche overtuiging
over de ,cittet eterna" als op zijn Campidoglio . Geen wonder . Inthen er 66n plek in de wonderstad is waar steeds nieuw levee
het oude verdringend - bleef opgroeien, dan is hot pier .
Hot is niet onmogelijk, dat hot bewustzijn hiervan slechts vaag
leeft in de harten van de vele toeristen, die, na plichtmatig met
hun rooaen gids in de hand het forum to hebben opgemeten, komen
opklimmen langs den clivus of de breede cordonata . Tevredenn
over den volbrachten plicht sluiten zij bun forum-boel-je en onder
de geruststellende verzekerdheid, dat hier nu althans,,geen nude steep
to zien is," brengen zij hun groet aan de Wolvin en aan Cola di
Rienzi, of kritizeeren het bronzen paard van M . Aurelius' ruiterstandbeeld, om ten slotte koele rust to zoeken op de ruime trappen
of den steenen muur-rand van hot Senatoren paleis .,
Zulke reizigers uit hunne rust op to jagen door hun den
grooten 280 pagina's bevattenden kwartijn van B, o d o c a n a c h i op
de knie6n to leggen, zou wreed zijn . Maar voor hoevele anderen
zou hot een genot wezen met dit rijk geIllustreerde, rijk gedocumenteerde boek een ochtend in de schaduw van de boomen
bij C o 1 a's standbeeld to lezen! Op eenn koelen morgen, en met geduld.
Want R o d o c a n a c h i en zijn medewerker H o m o, die de beschrijving van hot capitool in de ondheid op zich nam, zijn goon haastige
ciceroni nosh impressionistische essayisten : ze doen niet hier en
daar een greep, doch zij schrijven een geleerd work, met uiterst
uitvoerige (maar clan ook hoogst belangwekkende) citaten, ten einde
u schrede voor schrede, en ab ovo beginnende met de stukken aan
to toonen - en waar 't kan met allerinteressantste afbeeldingen to laten
kijken - hoe, hot Capitool in de Romeinsche republiek is geworden
en sedert door de eeuwen heen is gebleven hot middenpunt van
Rome's politiek leven : Capitolium pod est caput month .
Voor de geschiedenis van de wording van Arx en Capitolium en
voor hot verhaal van de exploratie der even schaarsche als belangrijke resten van antieke fundamenten was hier niet veel nieuws
to wachten.
Eclatante ontdekkingen, zooals de opgravingen op het forum
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in de laatste decennia in hebben gebracht, zijn hier uit den card uitgesloten, en zelfs het pikante genot van partij to kiezen in den
strijd tusschen Italianen en Duitsehers ten opzichte van de vraag
of de Arx noordelijk en 't Capitolium met den Jupiterstempel zuidel-ijk moet hebben gelegen of andersom, moat een archaeoloog zich
ontzeggen nu sinds eon kwart eeuw de controverse zonder tegenspraak is beslist ten gunste van Duitschland . Wat van den Capitolijnschen tempel, van J u n o M o n e t a, van do rapes Tarpeja gezegd
worden kan, is reeds lang in alle handboeken opgenomen, en zoo
bleef aan den heer H o m o niet veel antlers over dan in zij ne inlei-ding een duidelijk en conscientieus referaat to geven . Hij kwijt
zich van die taak met zorg, en oin het genot zijner lezers niet door
historische kritiek to verstoren, laat hij - terecht in een werk
van topografisch karakter - ook de oudste en meest legendaire
bewoners in hot, genot hunner historische waardigheid .
Maar hat boeiende gedeelte van het werk begint, waar R o d o ,c a n a c h i zelf hat woord neemt.
Hier pakt zoowel de onderhoudende beschrij ving, nauwkeurig
en streng historisch, als de rijkdom van hoogst belangrijke, vaak
weinig bekende citaten . TJit de schemering der middeleeuwen, met
hare wonderverhalen over de pracht van hat oude paleis met gouden
muren en glazen daken", met hare fantastische legenden over de
Salvatio, bouwt de schrijver steen voor steep de drie schoone
paleizen van M, ichel Angelo op, ons leidend a travers les ages ." Helder illustreeren do teekeniDgen van H e e m s k e r cc k, van S i 1 v e s t r e
en van talrijke Italianen hat wisselend aspect van den heuvel, en all
geeft sons de streng synchronistische beschrijvingsmethode ietss vermoeiends, op aangename wijze wordt de historische topografie afgewisseld, door de schildering van feesten en dichterkroningen . P e t r a r,c a's kroning o. a . is goad en naar authentieke gegevens verteld .
,en wint in belangwekkendheid door den welkomen afdruk zijner
niet zeer bekende oratio, in stiji merkwaardig verschillend van de vrije
elegance, die zijne brieven kenmerkt .
Ons woordd van aankondiging mag geen referaat worden . Hot
zij genoeg, to verzekeren, dat niemand, die het Capitool wenscht
to kennen, R o d o c a n a c h i's boek zonder leering en genoegen zal
doorbladeren.
In hat heden onder zijne voorlichting hat verledenn to zien is
een groot genot, ook al zien wij daarbij telkens hoe sterk heden
en verleden verschillen. Mij aangaande, de beschrijving van
P e t r a r c a's kroning lezend gedacht ik, hoe in onzen tijd Rome's
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senaat gansch andere geesteshelden kroont. In bet voorjaar van 1903
zagen wij op de plek waar eens P e t r a r c a stood in den koningsmantel van koning Robert van Napels, M a r c o n i' s smalle gestalte staan en het nageslacht van hen die een Pet r a r c a het
,,evviva" had toegeroepen juichte thans den ;,inventore" toe, die met
trillende stem uitriep : , Civis Romanus sum ."
K . K.
Alfred T e p e . Verloren Paradijs . Utrecht, Wed . J.
R. van Rossum .
,,Geschreven in 1874 11 laat de dichter van dit berijmd verhaal
op den binnentitel drukken . Waarom ? Wil hij ons waarschuwen
dat hij het nu anders zou doers? Wil hij ons door de uitgave van
een gedicht, dat een kwarteeuw, onbesmet door alle moderniteit,
in portefeuille is bewaard, een wenk geven, hoe wij thans nog
behoorden to dichten ? Of is heel het werk eene fictie - een
historisch, archaistisch spel- en plaagzieke parodie misschien ? Ter
leering van hen die de balladen van B e e t s nog lezen, ten K a t e' s
Tasso-vertaling waardeeren, genieten van de G e n e s t e t' s Oudej aarsavond ?
Heel diep in to gaan op de beantwoording dezer vragen
verdient Tepe's berijmde verhaal niet . Voor eene parodie is het
to zwaar ; neemt men het daarentegen - zooals ik geloof dat des
dichters bedoeling is - als ernst, dan mag men er van zeggen,
dat bet publiek van 1874 minder kritisch in zake van poezie, maar
niet minder bevoegd tot oordeel - geen groote schade heeft
geleden door de aarzeling van den schrijver om zijn werk uit to
geven . Schade echter moet door de uitgave thans de herinnering
der poezie van Potgieters bloeitijd lijden, indien de „Jongeren"
in waarheid gaan gelooven dat dit , Verloren Paradij s" het dichterEden hunner ouders was .
De geschiedenis hier vertaald is alledaagsch, en wie weet, of
zij - in andere handen - niet leerrijk had kunnen zijn . Zij begint
in een aardsch Paradijs ; bij reader inzien een ,Buiten vol van
Hollands lieflij kheden" waar Anna en Max als onschuldige kinderen leven, dartel maar rein, immers
Zij voelen zich nog heilig en verheven
Ale 't godlijk meesterstuk in 't scheppingsuur .

Laten wij eerlijkheidshalve erkennen dat van zoo farizeesche
gevoelens bij Anna en Max voorloopig niets blijkt . Zij zijn
vroolijk, en mededeelzaam ; den graad hunner kinderlijke zoetheid
leert de lezer kennen uit deze zoete verzen
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Die kinderlipjes weten, slag op slag,
Zelf kersjens, 't gutsend kersensap to persen,
En daar 't zoo lekker, och, hun smaken mag,
Hoe zouden we nu moesjelief vergeten?
Kijk Ma, wat zijn die mooi! die moet U eten!
De scherpzinnige lezer vermoedt reeds, dat het zoo mooi Diet

blijven kan . Trouwens, wij worden gewaarschuwd. Als straks
Anna's moeder over de kinderbedjes biddend het hoofd buigt
dan zucht de schrijver :
Teen moederzorg, ook gij, ge moogt niet weren
Van 't wichtjen de bestemming van zijn card .
en de zekerheid, die we nu hebben, dat het mis zal gaan verhindert
ons om ten voile to genieten van den tweeden tang waarin M a x

en Anna, jonkman" en ,Jonkvrouw" geworden, elkander hun
liefde belijden . Intusschen reeds de omineuze omstandigheden,

waaronder hunne verloving in 't ,Mastbosch" plaats heeft : het
ratelend onweer en het dreigend gedoe van een wolkendraak

makenn ons ongerust. 't Is waar : na M a x' liefdebekentenis glimlacht Anna teeder, en de dichter vindt hierin vrijmoedigheid om
Max aan to moedigen : ,o Max, omhels haar vrij !" Maar is het

Diet een fataal omen, dat juist dann een bliksemflits haar doet
flauw vallen. ?

Een von k, een ronken
Ze is aan zijn boezem - zielloos - neergezonken!
Op M a x werkt dit noodlottig . Men zal billijk handelen door
hem de verwarde taal, waarmede hij den hemel toespreekt Diet to
zeer toe to rekenen . Hoe heftig zijn stemming is blijkt uit zijun daden :
In Hellesmart, nog meer in woede ontstoken,
Bedreigt hij met zijn vuisten 't dreigend zwerk :
De wrok, die 't bloed in hart en aar doet koken
Vindt woorden niet, maar zoekt een rauzenwerk .
Daar eensklaps ligt een jonge den gebroken,
Der droeve plek een Hemeltartend merk :
Steunde een kolom die heme1sche gewelven,
IEUj rukte ze om, hvj zou heel de card bedelven .
Voor den belangstellende is het geringe moeite, in het volgende
twintigtal pagina's n a to gaan hoe M a x, die zelf een ,hemeltartend
mark" is, to midden van zijne vrienden ,hoogst charmante lieden,

van varken, hond en aap een mengelmoes" - geblaseerdd ondanks
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geze1schap van krullen zwart als git" en van „amen die ons
omslingeren als een rozenband" nog gemarteld door een Gods
geloof dat hij niet kan dooden, den eentonigen weg der zonde
afwandelt . Of deze don Juan in duo decimo de belangstelling
verdient is een andere vraag . Ons liet hij koel, ook in zijn berouw,
wanneer hij de verlaten Anna in eene kerk ziet wijden tot non
en snikkend bet hoofd buigt - al geeft zijn bekeering den
dichter deze slotverzen in de pen :
Al ging U 't aardsche Paradijs verloren
Uw lustwarande, Mensch, uw koningshof,
Gij blffl tot hooger heerschappij verkoren,
Tot een bestemming boven Tijd en Stof :
Het reddend Kruis verscheen, in 't bloed herboren
Dat nederlekend Adam's schedel trof.
0 Balling, richt vol moed en hoop uw schreden,
Naar 't hemelseh Paradijs, naar 't Eeuwig Eden!

K. K.

Florence Hull Winterbury . Ouderliefde en Opvoeding. H . J . den Boer. Baarn .
Mevrouw Bronsveld- Breyer, die dit Amerikaansche
werkje vertaald heeft, moet wel overtuigd zijn, dat in ons land,
aan vertaalde en oorspronkelijke werken over opvoeding niet arm,
voor de woorden van Missis H u I I nog plaats is . Wat ons betreft,
de lezing van dit boek heeft ons daarvan niet overtuigd . De weaken
die de Amerikaansche schrijfster geeft omtrent de ware houding
der ouders, den eisch der gehoorzaamheid enz ., komen ons deels
uiterst elementair voor, deels zijn ze gericht tot een soort van
ouders, dat - indien bet bestaat - zeker de moeite niet nemen
zal boekjes als bet hierboven genoemde to lezen .
„Trots alle spreken over en bet gelooven in de genegenheid
van ouders, is het een feit dat ware onzelfzuchtige ouderliefde zeer
zeldzaam is" zegt de schrijfster . Deze miskenning van den waren
toestand en daarnaast haar gebrek aan juiste waardeering van hetgeen reeds op bet gebied der opvoeding is gedaan (,,wat nu genoemd wordt studie van bet kind" is zonder twijfel niets dan fijn
bewerkte onzin") hebben haar een boek doer schrijven, waarin een
zeker aantal behartenswaardige opmerkingen schuil gaat onder den
stroom eener vrij oppervlakkige en niet zelden on juiste causerie .
K . K.
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B . Stichter . Leven en Bedrijf van Barendje Licht .
Amsterdam . Van H o l k e m a en Warendorf. 1904 .
Dit boek meldt zich aan als een ,dat, ondanks zijnhumoristischen aard, een ernstig werk met een ethischen ondergrond wil
zijn" ; het ,verbergt" (volgens het door den schrijver geteekend
prospectus) achter den lach van den humorist de traan van den
ernstigen zede-kastijder . Het -is een philippica tegen het materialisme- ."
Op deze kenschetsing van het werk door den auteur valt o . i .
heel wat of to dingen . De titelheld is een allerobscuurst, arm en
armzalig individu, die een groote vennootschap zonder eenigen
re8elen ondergrond op het getouw zet, daaraan als commissarissen
verbindt een volslagen mislukten jonker (flesschentrekker), een dito
dito Duitschen baron en een advokaat, die met al zijn confreres
overhoop ligt . En nu wil de autear ons doen gelooven dat zelfs
onder zoodanige auspici6n de aandeelen der ,zaak" worden geslikt
door een uiterst lichtgeloovig, winzuchtig publiek. Dat is van
het verhaal, zoo men het van al zijn bijwerk ontdoet, de kern .
Maar juist dat is onwaarschijnlijk en wordt ons ook door den schr .
niet waarschijnlijk gemaakt . Neen, zouden wij zeggen, wie als
,,promotor" van een minder dan dubieus zaakje geld verdienen wil,
moet een heel antler type zijn dan deze B ar e n dj e L i c h t, die
toch met zijn kermisachtige welbespraaktheid alleen de onnoozelsten
inpakken kon ; die zorgt ook voor een heel ander stel commissarissen ;
die zal in 66nn woordd in alle opzichten anders doen dan dit scharrelaartje, dat we heusch niet au s6rieux kunnen nemen .
Zeker, er was pier een mooie stof to verwerken voor iemand,
die den speculatie-zucht ook van het nu levend geslacht op den
kaak wilde stellen ; hij had, grijpend in het volle menschenleven,
het bedrijf kunnen doen zien van hen, die to kwader trouw zich
verrijken door andermans domheid of lichtgeloovigheid . Maar dan
zou er een heel ander boek dan dit moeten geschreven zijn . Dit
is grof, dit is to dik opgelegd en maakt juist daarom geen indruk .
Wie zich door B a r e n d j e L i c h t liet beetnemen, verdiende niet
beter .
H. S .
J . H u f van B u r e n. Het nieuwe Hotel . Tooneelspel
in vier bedrijven . - Amsterdam. Van Holkema en
Warendorf.
Tooneelspel"? Of klucht? De ,dramatis personae" lijken voor
een tooneelspel wat to kluchtig : die authentieke markies, die kellner
is, die indische familie, welke hem nareist om hem als schoonzoon
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in to rekenen ; die plotselinge ontdekking van petroleum op het
land van Durzel en die even plotselinge verkoop daarvan voor
ettelijke millioenen, waardoor K a s p e r Root van arm welgesteld
wordt ; - dat alles en veel meer riekt naar de klucht . Maar aan
den anderen kant (hoewel er veel in- en uitgeloop is in dezelfde
kamer vier bedrijven lang) er gebeurt toch ook to weinig en de
handeling gnat, zonder veel spanning en zonder, verrassingen to
langzaam, dan dat men dit stuk een klucht zou kunnen noemen .
En dan . . . . hoe kalmpjes eindigt elk der vier bedrijven! Zoo
heelemaal geen klap op den vtiurpijl ; heelemaal geen vuurwerk
trouwens . Als een brave, statige kaars brandt alles op, schier
zonder knettering of flikkering . En wanneer de auteur aan het
eind van de verwikkeling, die zoo weinig verwikkeld is, alles weer
recht genet heeft, dan gaat het stuk uit als een (nacht)kaars . Kan
men in gemoede gelooven dat de vertooning iemand vermaken of
boeien zou? Misschien dat een heel vlug tempo en een flinke charge
van alle-7a en alles iets doen zou . Maar dan nog! Neen, men kan
Loch onmogelijk den schrijver of onze tooneellitteratuur met dit
stuk gelukwenschen . 't Is zoo heelemaal niet brillant .
H. S.
G . H. Priem. Langs Donkere Paden.
traaedi6. Amsterdam, C . L . G . Veldt.

Een Dorps-

Het bizonder prettige dezer novelle, dat ze nl . zoo zeker, beslist en eenvoudig is, verliest veel van zijn bekoring door 'n even
beslist gebrek aan diepte . En des lezers aangename gewaarwording,
dat hij in handers is van een schrijver, die, reeds lang en met eere
de beginnersperiode door, geen oogenblik in 't onzekere omtrent
den weg is, weet waarheen hij zijn lezer brengen moet en zal ook,
neemt af, als deze onwillekeurig gaat vragen : of die met zulk een
zekerheid bewandelde weg, wel de eenige, de onvermijdelijke,
j a de ware is ?
De hier verhaalde tragedie is deze : een achtienjarige blinde
wees, T e u n i s , die den naam zijner moeder draagt, en voor wien
een onbekende een kapitaaltje had vastgezet, van welks rente een
kostgeldje kan betaald worden, is daarvoor door een molenaarster
n huis genomen . Zij mag den armen jongen wel, en hij houdt
zich onledig met kleine werkjes, met zijn viool, met droomen en
vertellen . Waarnaar iedereen gaarne luistert, maar vooral het
eenige dochtertje des huizes, de vijftienjarige Geertje . T e u n i s
leeft zoo gelukkig -- totdat Gee r tj e schooljuffrouw wil worden,
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de ondermeester haar les komt geven, en in T e u n i s een hevige
jaloezie ontwaakt. Als hij organist is geworden hoopt hij nog een
oogenblik door zijn spel een positie to krijgen, en den ondermeester
to kunnen verdringen - maar tevergeefs . Men vindt dat hij
's Zondags wel mooi speelt in de kerk, men heeft ook wel medelijden met hem, maar laat hem Loch merken dat hij niet voor vol
meetelt. Ook G e e r tj e ; zij hecht zich aan den ondermeester die
haar klaar moet maken voor de cursus in de stad . T e u n i s voelt
dat hij terrein verliest, maar kan hierin niet berusten, wijI hij
weet dat zijn liefde voor G e e r t j e veelzuiverderen refiner is dan die
van den ondermeester . Op een schoolfeest bemerkt hij dat G e e r tj e
voor hem verloren is . Hij waarschuwt haar nog, worstelt wanhopig om -haar to behouden, maar G e e r tj e last hem geheel loss
Haar moeder, die zijn wanhopige liefde bemerkte, zegt dat hij
maar liever heen moest gaan, en 't is haar een verademing als
Teunis' voogd komt vertellen dat hij voor hem een plaats heeft
gekregen in 't blindengesticht. T e u n i s belooft to gaan - maar
wil zich nog eerst wreken op den ondermeester
'
. Dagen lang slijpt
hij zich een mes, dat hem echter op 't laatste oogenblik door een
vriend wordt afgenomen . In stomme wanhoop wacht hij dan den
dag af, dat hij weg zal moeten gaan naar 't gesticht . Totdat, even
voor zijn vertrek, hij 't huis met petroleum drenkt en aansteekt,
om zoo zijn wraak aan G e e r tj e en den ondermeester, die op de
bovenkamer zijn, to koelen . Als de moeder gilt om haar G e e r t j e,
ontwaakt T e u n i s uit zijn razernij en ,holt als een wild paard de
vlammen in . . . " Maar G e e r tj e was met den meester naar school
gegaan, en als zij den molen ziet branden roept zij in doodsangst
,,en Teunis!"
Prachtig beschreven en ook zuiver tragisch is de ontwaking
van des blinders . liefde, die hoe vurig en rein ook, door dochter
en moeder en eigenlijk door iedereen wordt verworpen voor die
van den zooveel groveren, maar maatschappelijk - sterkeren meester .
Bij de beschrijving echter miste ik vooreerst het dialect . We zijn
in een heidedorp, maar welke boerenknecht zegt daar (als hier
bl . 100) ,heur haar is mooi"?
En bij de tragedie miste ik de behoorlijke diepte . Want in
een zuivere tragedie ontbreekt niet het element van den troost,
zooals hier. Als de schrijver van Teunis zegt : ,de godsdienst had
voor hem geen troost, was doodsch en donker als de rest" (bl . 82)
heeft hij daarmede wel verklaard, hoe T e u n i s, als zijn liefde
niet beantwoord wordt, niets anders kan en zal doer dan zich

wreken en in die wraak ondergaan, maar daarmede aan het tragisch
karakter van zijn verhaal schade gedaan . Hot wordt er dan bijna
een van messentrekkerij van een boerenknecht . Jammer! De opzet
was zoo mooi : die blinde droomer, nicer stadskind, fiji3gevoeliger,
sympathieker dan zij*n omgeving had den troost van den godsdienst
niet mogen missen . Ik bedoel niet dat hij ten slotte Loch met
Gee rtje gelukkig had moeten trouwen ; o peen, maar, als hij
moest ondergaan, dat zijn ondergang dan werkelijk tragischer geweest was, niet in de zelf gestookte vlammen van zijn eigen wraak,
maar als van den misdeelde, then we ook in zijn ondergang konden
blij ven lief hebben .
G. F . H .
F. J . Mjinssen. Postale Schetsen . S-noek's stoomdrukkerij . Utrecht.
Wat indertijd Pot gieter in een ongure bui H i l d e b r a n d
verweet, dat doze nl . in ziju Camera Obscura to veel toegaf aan
,,copi6erlust des dagelijkschen levens" zou hij nu volkomen terecht
kunnen inbrengen tegen daze Postale Schetsen.
Want de beer Mij - nssen geeft niets dan kiekjes van -do
menschheid, vluchtig gezien door hat loket van 't postkantoor, of
ook van de postmannen zelve, waarmede hij vluchtig kennis maakte
op zijn verschillende kantoren . Hij wil ook niet anders geven,
gelijk hij zelf zegt : ,Geen vak, waar men, zoo men daartoe lust
heeft, meer studies of mankind" kan makers, dan bij de post ;
de bezigheden zijn over 't algemeen dor en droog, routinewerk en
dagelijksche sleur . - . maar als compensatie voor zooveel proza
hebben we den omgang met het publiek . In borate volgorde krijgt
men alle soorten van menschen voor oogen : armen en rijken,
brutalen en bedeesden, enz ." (bl . 121) .
Als ons nu de vrees overvalt : ,maar op die manier komen we
to staan voor een onafzienbare literatuur van wagonale, inspectorale
of electorale schetsen, als die zelfde menscchen op reis gaan, belasting betalen, kiezen of wat ook maar doen!" dan wordt die vrees ons
dadelijk ontnomen door de overweging : dat de beer M ij n s s e n ons
in zijn boekje geen eigenlijke literatuur gaf. Daarvoor missen zijn
schetsjes hat doorwrochte, doorwerkte on cliep-menschelijke . Zijn
menschen zijn wel echt7 maar al to vluchtig gezien, En liefst van
den komischen karat . Van kleine kluchten., goedkoope boert en
grapjes is zijn book vol. En verlangt de lezer niet moor, dan zal
hij, met uitzondering misschien van de vale staaltjes van kleppermanspo6zie 7 waaraan de ,postalo" heeren zich hier bovenmatig
bezondigen, in ledige urea daze schetsen met geuQegen lezen .
G. F . H .

- 335
Herm . H e y e r m a n s Jr. Diamantst- ad'. 2 d1n. Amsterdam . S . L . van Looy. 1904 .
Men kan het be jammeren of niet, maar een feit blijft dat de
heer H e y e r m a n s ons in dezen tweedeeligen roman niets dan een
grootsche mislukking aanbiedt . Want hoewel menig schetsje er van
wel is gelukt, is Diamantstad toch eigenlijk een naar en zielig boek .
Het onderwerp : de ellende van arme Joden tijdens een staking
der diamantwerkers ; de taal : een woordenboek voor hen die in 't
vervolg bij voorkeur willen spreken met verwenschingen, vloeken
en gemeenheden ; de levensbeschouwiug : 't socialisme van een
zwak Joodje, dat scheldend op zijn yolk en op de christenen Loch
een Joodje blijft ; 't is alles even naar - tenzij men voor de
variatie het eerste naar, het tweede nog naarder, en 't derde allernaarst wil noemen .
En kon nu maar een oprechte bewondering voor de pure kunst
van dit boek eenigszins de walging en verveling, die het opwekt,
verdrijven . Maar ook uit oogpunt van kunst maakt het een zieligen
indruk. Want de lange, minutieuse beschrijvingen, waaraan de
naturalistische roman ons wende, aanvaarden we hier niet, omdat
Diarnantstad geen roman is, maar een vervelend geflodder en ge. modder met woorden . Neen, dan zijn de achterbuurtschetsen van
v a n H u 1 z e n - ook niet zoo pretentieus en niet zoo expres vuil - veel
nobeler werk uit oogpunt van kunst . En denkt misschien de
schrijver dat hij heerlijk oprecht is door de menschen uit zijn boek
to laten vloeken en geineenheden i iftbraken, precies zoo, neen nog
(linker dan de ruwste sujetten van' Z o 1 a dat doen, dan moet ik
voor mij zeggen dat die op mij geen anderen indruk maakten dan
van gepeperde rawheden en melodrainatische narigheden, saamgeflanst om het onbeduidende en rammelende van dit boek als Geheel
to bedekken .
Zoodat 't mij een raadsel is waarom de schrijver Diamantstad
schreef, waaromn de uitgever 't boek uitgaf - en wie dit met een
goed geweten aan anderen geven om to genieten, of ook zelf het
genieten.
G. F. H .
A . C . Nieuwbarn, Ord . Praed . S . Theol . Lect. Sint
M
Domicus in de kunst . L. C . G . M aim berg . Nijmegen
IVICMIV.
,,NJjmegen handhaafde onzen ouden roam op dit terrein" kan
men zeggen, als men de verschijuing van de laatste Nederlandsche
prachtuitgaven nagaat. Want het is verbazingwekkend en verblijdend to gelijk dat de smaakvolle uitgever en kunsthistoricus zoo
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korten tijd na de prachtwerken over Fra Angelico, en van Dyck,
nu dit over St. Dominicus konden laten verschijnen .
,,Het oogmerk, dat bij de monografie van „Era Angelico" voorzat, worde clan hier eveneens bereikt, namelijk : een sierwerk to
geven, dat ook door technische uitvoering met goed recht de plaats
zou kunnen vervangen veler artificieele salon-edities, wier sensueel
karakter den christen tot ergernis strekt." En dit oogmerk is bereikt in - gelijk de onder titel van dit werk luidt - deze : jkonografische studi8n der voorstellingen
'
van den H . Dominicus in de
beeldende kunsten."
En wel een voortreffelijke gids is de heer N i e u w b a r n, niet
alleen als hij ons weer brengt in S . Marco, het klooster van Era
Angelico, en verder overal waar in den loop der tijden de groote
kunstenaars het levee des heiligen uitbeeldden, niet slechts als hij
ons alle symbolen, attributen en zinnebeelden weet to verklaren,
ook met verwijzing naar een uitgebreide literatuur -- maar vooral
door zijn persoonlijke eigenschappen .
Hij Loch schrijft een nobele, gebeeldhouwde taal, en zijn verklaring van de 40 lichtdrukken staat literair even hoog als de
smaakvolle tekst en de platen dit doen op 't gebied der typografische kunst .
- Maar is hij dan niet erg roomsch, vraagt misschien een
protestantsch , lezer .
Natuurlijk pacer N i e u w b a r n schaamt zich zijn geloof niet,
maar is toch niet zoo eenzijdig, of hij noemt den vaak verketterden
Michel-Angelo, den „artist wiens meesterschap in de techniek welhaast alter naamm zou verduisteren, den universeelen kunstenaar
Michel-Angelo Buonarotti" (bl . 31) .
Wijde waardeering sluit vastheid in eigen beginsel niet buiten
- integendeel . En allerminst in de kunst.
Zoodat wij Nederlanders, gerust trotsch mogen zijn op dit
prachtwerk .
G. F- H.
Voorts -,ijn door de redaetie ter aankondiging onivangen de
navolgende boekwerken :
Wat onze Ouders wel eens weten molten door een Volwassen Jongen .
Amsterdam . S c h e l t e n s& Giltay .
Vereeniging Het Vondel-Museum . Eerste Verslag . Dr . P . L e e n d e r t z
Jr ., Vondel en Trigland, J. M . Sterck, Drie Brieven van Willem
van den Vondel. - Amsterdam C . L . van Langenhuyzen 1904 .
Henri van Booven . Tropenwee . Amsterdam . van Holkema
en Warendorf.
Dr. H . T . de Graaf. Aloeilijkhedon in het zedelijk leven . Vergelijken. Groningen. G . A. Evers .

EEN VROUWENPORTRET
DOOR

A . S . C . WALLIS.

In de Esterhazy-galerij to Budapest hangt een vrouweuportret, waarvan de catalogus, zegt dat het ,'t werk van
een leerling van Tit iaan" is . Men kan 't honderdmaal
voorbijgaan zonder het op to merken, maar wie 't eenmaal
heeft opgemerkt, blijft als vastgekluisterd er voor staan,
als voor een in kleuren vertelde, -eheimzinnig weemoedig'a
geschiedenis ; en hij zal sons in zijn droomen het gezicht,
van dat vreemde, half voltooide werk zien, zooals 't met
zijn raadselachtige trekken over den bezoeker schijnt heen
to zien, frisch en jeugdig als voor meer dan driehonderd
jaren, men weet niet of in een verre, hoopvolle toekomst
of in een lang begraven, dood verleden . Het is een vol-komen schoon gelaat, omgeven door met paarlen omvlochten
haren van 't beroemde Titiaansche goudblond, maar er is.
geen licht in de oogen, zij zien niet aan . Is de ziel, diein hun diepte woont, nog niet ontwaakt als de sluimerende ,
ziel van een kind, of is die eens wakker geweest, en toen
ingeslapen in then zwaren slaap, die geen ontwaken heeft ;,
is haar droom nog niet gekomen, of is die voor immer
verstoord ?
De heete zonneschijn, die ruim drie en een halve eeuw
geleden de stall . Veneti8 blakerde, zou misschien het geheim,
0 . E . IV 9
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dier wonderbare oogen hebben kunnen ontsluieren . Ze
bescheen de werkplaats van T i t i a a n, den kunstenaar,aan
wiens penseel zij lets van haar kleurengloed had bewilligd
en verlichtte het gelaat van diens lievelingsscholier,
G i a c o p o da Rim a, zooals die met een diepen zucht
palet en penseel neerlei, om zich, gelijk zoo dikwijls, in
diep gepeins to verliezen . Het was Been vrouw waaraan
G i a c o p o dacht, schoon hij 22 jaar telde, en zijn meester
den roein van Veneti8's schoone, goudblonde vrouwen heinde
en ver had verspreid. G i a c o p o had nimmer gewenscht
dat zijn hand in die goudblonde haren zou mogen woelen,
en zijn lippen hadden nimmer gedorst naar roode, vochtige
vrouwenlippein . Het was ook geen onbevredigde eerzucht,
welke then zucht aan zijn borst ontlokte ; hij was wat
anderen nauw wenschen dorsten to zijn : daar was niemand
die hem zou hebben ontzegd, dat hij 't recht had, T i t i a a u's
lievelingsscholier to wezen, geen die den kunstenaar in hem
miskende .
Wat kon den jongeling deren, die zich nooit jongeling
gevoeld had, den kunstenaar, wien een gelukkig lot in een
omgeving geplaatst had, die hem den lauwer, niet de
doornekroon der kunst bood? Dagen van koude onverschilligheid, van nuchter overleggen, zouden geen antwoord op
die vraag hebben gehad, , maar aan de dagen, waarin
Giacopo leefde, waren de tijden van Savonarola, van
't geloof dat de wereld verloochenen en 't vleesch kruisigen
wilde, nog niet zoo vreemd geworden, of zij hadden een
antwoord erop, zij begrepen de smart die geen eigen pijn
was . Te midden van al de kleurenpracht in T i t i a a n' s
atelier hadden de oogen van zijn leerling het bleeke, grijze
spooksel zien omwareu, dat den naam droeg van ,menschelijke ellende" . Het had hem in de nauwe, donkere huizen
der armen gevoerd, waar de hoiager heerschte en de gemeenheid, het had hem lompen en onreinheid doen zien, en 't
had in den kunstenaar den asceet gevormd, die tot al de
weelde en kleurenpracht dier wereldsche omgeving het
strenge ,gij zijt uit de zonde geboren" sprak. Maar die
uit de zonde geboren wereld, waarover de asceet zoo ge-
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makkelijk zijn ,Mene tekel", sprak, was machtig over den
kunstenaar, hij won niet als S a v o n a r o l a een mutsaard
oprichten voor al wat schoon en bekoorlijk was, hij kon zich
niet losrukken van 't penseel waarmee hij schiep, van 't
palet, welks kleuren als zoovele gedachten waren, die hij
belichaamde en liefhad, als een vader de kinderen, die hij
heeft verwekt . Hij kon geven aan de armen, wier lompen
zijn deernis wekten, hij kon voor hen werken, hij zou voor
hen hebben kunnen sterven, hij kon niet leven met hen .
Daar was lets in hem, dat walgde voor hun ruwe taal, dat
zich stiet aan hnn havelooze vuilheid, iets dat dorstte naar
diezelfile weelde en schoonheid, naar dienzelfden g1ans en
heerlijkheid van vormen, waartegen zijn ascetisme in opstand
kwam . En 't was die tweestrijd in hem, die hem verteerde,
I was die tweestrijd, welke hem dwong palet en penseel
op to nemen, en to scheppen, groot en vrij, gelijk hij zooeven gedaau had, en die hem terstond daarop, gelijk nu,
beide deed wegwerpen en neerzitten in machtelooze wanhoop
ais een die gezondigd, met bewustzijn gezondigd heeft .
Hij zag, op zijn stuk ,Prometheus geboeid aan zijn rots-"
was niet hij zelf ook een Prometheus, gekluisterd aan de
-rots der wereld P Maar hem hadden niet anderen, hij had
zich zelf in ketenen geklonken, en op de kniegn vallend
riep hij op den luiden toon der radelooze wanhoop : ,help

mij God, ik weet Been uitweg! Ik- voel dat het verleiding en
,zonde zijn, die mij gekluisterd houden, en toch kan ik mij
niet losruk ken . Ik kan niet leven zonder mijn kunst, niet
levee enkel voor anderen . Ik vraag u om kracht, niet
~om de kracht die S a v o n a r o 1 a had tot sterven ', maar om
,de zwaarder kracht tot levee . Leer mij het levee der
armen van geest levee, gij hebt gezegd : hunner is het
koninkrijk en ik dorst en honger naar uw rijk . 0 God,
waar kan ik u vinden ? ik zie u in het schoone, in mijn
schepping, in licht en geluk, maar gij zijt niet daarin, of
hoe kondt gij zoo velen in duister en nood laten . Leer
mij verzaken scat ik liefheb, leer mij uw wil doen en gaan
-in -caw wegen, ik wil, ik wil . . . . - "
Een straal der zon, die scherp, bijna pijnigend op ziju
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gelaat viel, verlichtte met plotselinge helderheid de grijze
muren van het klooster tegenover hem ; zou dat 't antwoord op zijn vraag zijn? Hij rilde, en Loch - ja, daar
was de verzaking der wereld, die hij zocht . jndien het
Gods wil is . . ." murmelde hij zacht . Hij zuchtte diep en
bedekte 't gelaat met de harden . Lang zat hij zoo. Een
groote stilte scheen over zijn ziel to komen . Ten laatste
stood hij op en begaf zich naar Titiaan .
De groote schilder zat in zijn loggia, bloemen en vruchteu
stonden voor hem, 't schitterejade avondlicbt viel met markante lichten over een kleed van bruin en goud, dat van
de balustrade hing . T i t i a a u's half gesloten oogen zagen
fantasie8n van harmonische kleuren voorbij zweven, en
genoten met kunstenaarsgenot de weelde der gloeiende
avondtinten . ,Zoo wil ik haar schilderen, bloemen en
vruchten boven 't hoofd houdend, een kleed van deze kleur
aan," murmelde hij, - hij dacht aan zijn schoone dochter .
T i t i a a n was een welwillend man . Hij begroette
zonder verstoordheid den leerling, wiens donkey gekleede
gestalte op dit oogenblik tusschen hem en zijn kleurrijke
visioenen trad en een eind maakte aan zijn gezichten, die
de eigenlijke scheppingsuren van den kunstenaar zijn .,,,Wat
deert u, G i a c o p o," vroeg hij met iets van de meelijdende
deelneming van den oudere, die bij voorbaat gelooft een
Aenkbeeldig Teed to zuIlen hooren .
Zijn leerling kende then glimlach, en hij kende ook
den invloed ervan op zijn eigen gemoed . Bij then glimlach
was 't hem reeds zoo vaak geweest of al de sombere, zelfkwellende gedachten die ziju hart prangden, wegvluchtten
als onwezenlijke schaduwen ; bij then glimlach was het of
zijn oogen helder werden voor , al de schoonheid en den
glans der kunstwereld, waarin T i t i a a n leefde, en zich
sloten voor al wat daarbuiten sombers en donkers lag . Hij
vreesde then glimlach, en voelde toch den wensch daaraan
to gelooven. Maar de schaduwen waxen ditmaal to zwaar
geweest, hij weerstond de verzoeking . „Maestro, 't is de
oude twijfel, die mij kwelt, de oude vraag : mag ik blijven?
Lang heb ik haar gehoord en weerstand geboden, thans is
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het antwoord, dat neen roept, to machtig in mijn binnenste,
ik mag niet langer aarzelen . Maestro, ik kom, u zeggen
dat ik moet gaan ."
,,Om zieken to verplegen, tot wier oppassing uw handen
niet gemaakt zijn, en to leven met armen, in wier taal gij
niet leerdet spreken !"
,,Mjjn handen zullen leeren het werk to doer, waartoe
zij niet staan, en mijn lippen zullen leeren de taal dier
armen van geest to spreken . Ik zal leeren hen tot hulp
en tot steun to zijn ."
-T i t i a a n wist niet of hij de woorden van den jongeling
verheven of belachelijk moest vinden ; voor hem, als een
wereldwijs man, lagers het verhevene en het belachelijke
dicht bij elkaar, hij durfde niet tusschen hen beslissen .
Hij voelde alleen als kunstenaar dat hij den jongeling die
zooveel voor haar zijn kon, voor zijn kunst wilde behouden .
,,En gelooft gij niet dat het beter ware die taak aan anderen
to late-u,, voor wie uw gave niet werd weggelegd, gelooft
gij dat de boom goed deed die zeicle : ik wil geen bloesems
dragen, ik wil alleen brandhout zijn, dat de woningen der
armen verwarmt ; luidt dan het woord der schrift n iet ook
,,gij zult bij brood alleen niet levee" ? Is schoonheid niet
ook weldaad ; geeft gij niets, waar gij schoonheid geeft?"
,,Kleeclt schoonheid den naakte, voedt schoonheid den
hongerende? Spreekt tot hen 't woord van de taal, die zij
niet verstaan? 0 Maestro, zoudt gij uw dochter geschilderd
hebben, als zij gejammerd had om brood?"
,,!fin ais ik door haar to schilderen, haar dit brood
tienvoudig had kunnen verscha :ffen, zou ik dan ook goed
gedaan hebben 't penseel weg to werpen?"
In G i a c o p o d a Rima's oogen lichtte een plotseling e
straal . ,Tienvoudig, tienvoudig," herhaalde hij ,het is waar,
de wereld betaalt zoo ."
, .,En gij kunt het goud in uw binnenste aan geen
andere macht ter counting geven, reken dus met de maat,
waarmede zij meet . Wanneer gij met uw armen leeft, zijt
gij een arme als zjj ; met uw penseel in handen toovert gij
go -Lid op uw pad als een koning M i d a s ; wees voor hen een
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koning, geef hun het goud waaraan zij behoefte hebben,
niet den mensch die arm is als zij ."
T i t i a a n glimlachte . 1.,Kom, laat ons naar mijn werkplaats gaan, ik moet u eenige ontwerpen toonen ."
11.Maar die arme, die met hen arm is, zou hun dorstende
lippen laven, waarvoor al het goud van koning - M i d a s geen
droppel lafenis heeft ; hij zou- woorden hebbem om hen to
troosten, waar al zijn klinkeud goudd stom zou bljjven
voor 6e'n woord van helpen, erbarmen," klonk 't in
G i a c o p o's ziel, doch de woorden rezen niet tot zijn
lippen. Hij voelde dat zijn hart gees . vrede had met
T i t i a a n's woorden, en toch - volgde hij . Hij volgde,
ofschoon hij wist dat hem in die werkplaats de Sirenen
wachtten, tegen wier macht 0 d y s s e u s zich liet binden,
hij die zwakker was dan 0 d y s s e u s zich noch vermocht to
later binden, nosh uit vrije kracht vermocht to weerstaan .
De kunstenaar in zijn ziel kon niet buigen voor den fanaticus, hij kon zijn oogen niet sluiten voor de schoonheid
van licht en kleuren, die hem op T i t i a a n' s doeken tegenlachte met al de weelde van goud en purper en karmozijn,
hij kon 't niet beletten, dat de drang tot scheppen zijn
borst deed zwellen, en hij troostte zich weer als to voren
met de gedachte dat hij zijn kunst immers in dienst der
zaak stelde, die hij had omhelsd ; het geld dat zij hem
opbracht, besteedde hij tot weldoen . In dienst der armoede
kon zij geen dochter van zondig vermaak en zinnelust wezen .
T i t i a a n sloeg hem van ter zijde Bade, en, toen hij
zag hoe de hand van den jongeling zich onwillekeurig naar
't palet uitstrekte, hoe de wolken wegdreven van zijn voorhoofd., en de glans van bewonderende bezieling het overstraalde, toen voelde hij half tevreden, half en half spottend
dat de schilder T i t i a a n toch machtiger was gebleken dan
de ascetische prior van St . Marco, wiens aandenken hij
haatte met kunstenaarsliefde voor het schoone, dat S a v o n a r o 1 a vervolgd had ; voelde hij dat de fanaticus weer voor
een , tijd verslagen was, en de kunstenaar in zijn leerling
't pleit had gewonnen .
Hij had den jongen man werkelijk lief, zelfs terwille
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van wat hij zijn grillen noemde . Waarom dan besprak hij
die op zekeren avondd bij Madonna Yvonne, de rijke ,
patricische, die, hem in haar protectie had genomen omdat
het tot den goeden Loon hoorde kunsteiaaars to protegeeren ?
Y v o n n e was gehuwd met S i g n o r R i f f o, een nobilevan aanzien, en bezat alles wat men met rijkdom koopen
kan, maar aangezien voldaanheid niet tot die to koopen
goederen behoorde, was de schoone vrouw onvoldaan temidden der weelde van haar prachtige woning, wee van
den geur harer uitgelezen spijzen, en moe van den glans die haaromringde . En niets wetend to doen met den tijd, die elken
dag als een vermoeiend hooge berg to bestijgen viel, zocht.,
zij haar bezigheid in mooi to zijn en bewonderd to worden .
Madonna Yvonne, aan wie Titiaan vertelde van
een man, die niets gaf om vrouwen, was gewoon iederen
man, then zij tot nog toe gekend had, aan haar voeten to
zien, en M a d o n n a Y v o n n e verveelde zich juist nu meer
dan gewoonlijk, niemand hebbende, then zij als tijdverdrijf
kon gebruiken .
Weinige dagen later ontving Giacopo d a Him a de
boodschap om in een afgelegen gedeelte der stad to komen
voor het schilderen van een portret .
Een als aanzienlijke., maar voor 't overige eenvoudig
gekleede jonge schoone vrouw begroette hem . jk heb ul
hierheen geroepen," zeide Z13' minzaam, ,,om u to vragen,
of gij mijn portret wilt schilderen, als afseheidsgeschenk
voor een mij zeer lieve zuster, die naar elders huwt . Maar tot gij gereed zijt, mag niemand iets er van zien of weten .
Ik wil het tot een groote verrassing maker," voeo-de zij ermet een zachten, oubeschrijflijk innemenden glimlach bij .
Blik en glimlach gingen beide volkomen aan hem verloren . ,.,Ik schilder nooit vrouwen," antwoordde hij stuursch .
.950 .9 een waar kunstenaar beheerscht ieder genre, ik zal
dan slechts uw eerste model zijn . Ik heb u trouwens juist
om die reden gekozen, niemand zal u aan een vrouwenportret bezig onderstellen, en ik ben dus volkomen zeker
van de verrassing, die ik wensch 4[;e bereiden ." M a d o n n a
Y v o n n e scheen even to aarzelen ; ,ik hoorde van uw
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-weldacligheid," zeide zij zacht, ,staat gij mij toe lets voor
,uw armen bij to dragen?"
G i a c o p o weifelde . Hij zouu gaarne geweiger4i hebben,
=aar eenige van zijn beschermelingen waren juist nu in
fellen nood, en 't goud dat hem tegenblonk, kon veel honger
verzadig en, veel tranen drogen . Ret zou egoIsme zijn,
-de taak van zich of to schuiven, waarvoor zoo rijk een
loon hem wachtte .
,,'t Is wel, ik zal beproeven uw wensch to vervullen,"
sprak hjj met stijve neiging .
„Wilt gij dus morgen beginnen?" ,
Ret was den jongen man of iets in zijn binnenste hem
waarschuwend toeriep : ,zeg neen, deze lippen spreken de
4aal der wergild," maar hij boog . . . willoos boog hij opuieuw
,en antwoordde : ,moraen ."
Van then dag of kwam G i a c o p o elken dag naar de
eenzame voorstadswoning, en elken dag vond hij er M a d o n in a
Y v o n n e, die hem met zachten, immer gelijken glimlach
welkomm heette . En M a d o n n a Y v o n n e's lippen spraken
niet de taal der wereld ; zij spraken in 't geheell weinig, zij
droegen 't geen zij to zeggen hadden liever aan de blauwe
oogen op, die zacht, schier kinderlijk vragend op hem rustten .
Wat vroegen zij ? In 't begin dacht hij er niet over,
maar hij was schilder, hij kon niet nalaten to zien, dat zjj
schoon was, hij kon niet nalaten de gouden lichten op baar
welig bruin haar, de sneeuw van haar hals en schouders
to zien . En als zij, terwijl hij arbeidde, vroeg naar zijin.
ervariingen in de woningen der armen, en klaagde dat zij
die in weelde leefden, die zoo zelden betraden, dan klonk
hem haar - stem zoet . En langzamerhand begon hij zelf to
spreken over 't geen in zijn binnenste sluimerde, over zijn
ervari-ngen, zijn twijfel, zijn strijd, langzamerhand begun
M a don n a Y v o n n e to voelen, dat niet alleen zij naar de
uren van hun samenzijn verlangde .
Want zij verlangde er naar . Zij voelde het, genoegeu,
de opwinding van met een vuur to spelen, waarvan zij
gelooffle dat 't haar niet verbranden kon, en dat toch altoos
vuur bleef. Ret zijn de naIeve, ware, liefhebbende vrouwen,
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niet de coquette, die gemakkelijk to winner zijn . En
M a d o n n a Y v o n n e wist veel to veel om zich zelve nalef
to achten. Zij vreesde niets, waar zij de groote blauwe
oogen plotseling opsloeg en als zoekend op hem richtte,
zoo zoekend dat hij wel gelooven moest voor de vragen
eener ziel to staan, die de raadselen van 't o -ngelijk verdeelde leven wou uitvorschen en een Joel vinden om al
haar krachten, haar , geloof en haar liefde aan to wijden .
Waarom zou hij haar niet wijzen op dat duel ? En hij sprak
haar van een hoogere roeping, ook voor de in weelde
geboren vrouw, voor een roeping van troost en erbarmen ;
't was hem als zag hij vleugelen groeien aan de blanke
schouders, vleugelen van 't engelenschap der dienende,
helpende liefde . En onderwiJI luisterde M a d o n n a v v o n n e,
de rijke patricische, die alleen een leven van genot kende,
met verwonderde belangstelling naar zijn woorden, die haar
vertelden van een leven van plicht, met die soort van
belangstelling, die S a v o n a r o 1 a 's woorden zoo gauw ingang
deed vinden - en zoo gauw deed vergeten . Al a d o n n a
Y v o n n e luisterde zoo ijverig, dat zjj zelfs vergat to denken,
hoe schoon zij was, en to schooner was wijl zij daar niet
aan dacht, to schooner wijl zij vergat waarom zij den jongen
man had geroepen .
Het portret vorderde la-ngzaam . Was 't omdat dit
inderdaad Giacopo d a Rima's eerste vrouwenportret
was, of rnaakte iets anders de hand van den jongen kunstenaar immer Crag
immer minder bekwaam oma ,zijn werk
6
to voltooienll schilderde hij niet meer alleen met de hand?
Madonna Y v o n n e haastte hem niet . Zij had hem
verklaard Been blik op zijn werk to willen werpen, voor hij
geheel gereed zou zijn, en geen vrouwelijke nieuwsgierigheid
scheen haar ooit naar dat oogenblik to doen verlangen .
Vond zij misschien in zijn dralen grooter vleierij dan 't
schoonst portret haar bieden ken ?
Eindelijk toch was 't uur gekomen, waarop hij verklaren moest, gereed to zijn . Schier angstig plaatste hij
't groote doek voor de oogen der schoone vrouw ; schier
beschroomd zag deze op zijn werk.
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Het was haar beeltenis, en toch weer haar beeltenis
niet . Ret scheen meer de divinatie van iets dat zij zoukunnen ziju, dan de copie van wat zij was ; het had geen
lijn veranderd, maar het had voor haar gedaan wat Pygmalion deed met het mariner, het had haar een ziel
gegeven . Ret had vrouwelijke teederheid aan haar trotsehe
trekken
en vochtige zachtheid aan haar koude oogen
Zn
geschonken ; de werkelijke Y v o n n e stond voor de ideale
Yvonne, die in haar binnenste sluimerde. Een vreemde
angst, die Loch vol was van nog nooit gekende zoetheid,
greep haar aan, ze beefde als voor een ure, die over geheel
haar volgend leven beslissen zou . En nu voelde zij zijn ddem
over haar gezicht gaan, terwiji hij fluisterde ,"kunt gij versta-an wat ik voelde, terwijl ik dit schilderde ?"
Geen antwoord kwam van haar lippen, en gelijk zip
daar oubewecrelijk stond, haar oogen neergeslageD, haar
wangen gloeiend van innerlijke ontroering, was zij inderdaad
gelijk de Y v o n n e op de schilderij .
55Ja,
gij hunt, gij moet mij verstaan" fluisterden ziju
lippen nog dichter bij haar gelaat, ,uw hart sloeg toen
mijn hart tot u sprak . Y v o n n e, ik weet het nu, dat de
liefde geen zonde kan zijn, zooals ik in miju verblinding
dacht, ik weet dat zij de menschen beter en sterker maakt
in den strijd tegen het kwaad der wereld . 0, in naam
van die groote liefde in mijn binnenste, die niet uit den
booze maar uit God is, eisch ik u op als de eene, die mij
alles zal - zijn, de eene waarvoor ook ik het zwaarste licht,
het donkerste helder zal vinden, dee eene die 's hemels
erbarmen mij zond ."
Een groot medelijden kroop als een huivering door
haar leden .
0, waarom had zij ooit dat wreede spel g espeeld ! En met dit gevoel ontwaakte ook nog een ander,
iets dat haar eigen hart vol plotselinge pijn deed trilleri
in het verIaDgen omm al wat tusschen hen stored to vergeten,
om de armen om hem heen to slaan en gelukkig to zijn in
den zonneschijn eener liefde, waarvan zij thans voor 't eerst
voelde dat 't zonneschijn was .
,,.,Ik ben de gade van L o r e n s o B u f f o", sprak zij dof.
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Teruggetrokken als hij had geleefd, was die naam hem
toch bekend, de geheele stad immers kende de schoone,
gevaarlijke vrouw van den Nobile, en hij giste in een oogenblik het spel dat zij met hem gedreven had, alleen giste
hij niet dat 't ook voor haar ernst kon zijn geworden .
Langen tijd zwegen beiden . Toen zij 't hoofd weer
ophief, was zijn gelaat bleek en streng, maar 't sprak geen
outroering meer uit . Nog een laatsten blik wierp hij op,
de schilderij - den blik waarmee de ondergaande schipbreukeli -ng het land aanziet, dat hij niet meer kan bereiken - toen sprak hij op kouden toon : ,ik kan u dit
portret niet geven, er heeft een vergissing plaats gehad,
dit was 't niet wat gij besteldet . Ik heb een vrouw die
minde en bemired wend, geschilderd, waar ik alleen een
dame van de groote wereld had moeten of beelden" en zijn
apes nemend, sneed hij het doek aan stukken .
Eon kreet drong van de lippen van Y v o n n e, het was
of 't mes door haar ziel was gesneden . Toen zij uit haar
bedwelming ontwaakte, was zij alleen .
Verscheiden maanden later bracht een onbekende bij
de gade van L ore n z o R u f f o een klein schilderstuk. Ret
papier, dat daarij gevoegd was, bevatte slechts 44n regel
schrift : ,geef mijn belooning aan de armen ." Y v o n n e wist
wie de schrijver was .
Zwijgend staarde zij langen tijd op de nieuwe beeltenis,
die als een afscheidsgroet tot haar kwam . Hoe had zij
geleefcl in de herinnering, waaruit hij haar schilderde ? De
schets - want meer mocht zij nauw heeten - deed recht
aan de volkomen schoonheid van haar gelaat, Loch trof ze
haar als een vloek : dat gelaat - was zielloos . En terwijl
de ziel nog eens, voor de laatste moral, in haar oogen terug
keerde, kreet zij : .,,'t is wat ik nu zal zijn - voor altoos ."
Signor R u f f o was zeer tevreden met het portret zijne r
schoone vrouw, en vorschte naar den maker om hem eenige
nieuwe bestellingen to geven . Maar de schilder was verdwenen . Noch T i t i a a n, noch iemand hoorde ooit meer
van hem, en daar Y v o n n e nimmer zijn naam noemde,
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'werd de beeltenis na haar dood slechts gekend als ,het
werk van een leerling van Titiaan", wat kleur en
-pens e elbehandeling verrieden dat ze moest zijn .
En onder die benaming hangt zij nog altoos in Budapest,
in a] den gloed van haar goudbruin haar, licht en stralend,
lop de blauwe oogen na, wier blik zich in de leegte verliest,
als zochten zij de ziel, die hun licht zou geven - de ziel,
lie zij verbeurden .
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PISA .
Geene vriendelijke herinneringen heeft Pisa in degeschiedboeken achtergelaten . Dat is het lot der handelsnati8ia . Pisa's mededingster Genua is niet gunstiger bekend ;
de Hollanders der 17e eeuw waren weinig gezien buitengaats, en Engeland ervaart thans ten voile, dat winstbejag
niet in de eerste plaats bemind maakt . Maar behalve dew
algemeene grieven heeft men tegen Pisa nog 44ne bijzondere :
sedert D ant e zijn Inferno schreef, houdt de schim van
graaf Ugo.lino niet op, zijne medeburgers aan to klagenbij het nageslacht .
Zwaar heeft de stad geboet . In de lie eeuw, toen
geheel w-estelijk Europa nog in barbaarsche onwetendheid
verzonken was, kon het grafschrift der markgravin Beatrix
(wier sarcophaag men nog kan bewonderen in diet Campo
santo) de edele vrouw beklagen, omdat zij moest rusten in
eene stad, altijd vol heidenen uit alle oorden der wereld .
Reeds twee eeuwen later was die glorie voorbij, en sedert
vierhonderd jaren is de naam van het eenmaal beroemde
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verval .
Geheel anders was onze eerste indruk . Ter weerszijden
van de Ponte di mezzo stroomden gezellige cafe's licht uit
,op de breede Arnokaden, waar tal van tafeltjes noodigden
tot zitten in de koele avondlucht . En in den Forgo stretto,
die tusschen de cafe's uitmondt op de kade, was het druk
en woelig under de gewelfde galerijen, die de straat begrenzen en den pittoresken gevel der oude kerk van San
Michele passend omlijsten . Eene vroolijke drukte : kleine
,optochten van opgeschoten jongens, voorafgegaan door
jonge manner met mandoline en harmonica, baanden zich
telkens een weg door de menigte ; een hooge tenor hief
een vroolijk lied aan, en het koor, nu en dan invallend,
deed den aa -ngeboren zin der Italianen voor de muziek eer
aan . In het halfdonker der nauwe winkelstraat en op de
breede helderverlichte kade weerklonk voortdurend muziek
yen gezang ; wij meenden niet to dwalen door eene doode - stad .
Maar dit plekje van licht en leven was k1ein : aan
weerszijden, langs de beide oevers van de Arno, waar de
Jange rijen gaslichtjes uitnoodigden tot eene wandeling
.fangs de breede leaden, was het stil en doodsch . Om Lien
uur reeds weed het leeg ook bij de Ponte di mezzo ; de
tafeltjes werden opgeruimd . Pisa gaat vroeg to bed, want
Pisa heeft niet veel meer to doen . Maar toen wij het voorbeeld der bewoners gevolgd- hadden en niets zich meer
bewoog in de stad, verhief zich onverwachts order onze
vensters een veelstemmig gezang van voile jonge mannenstemmen in plechtig koraal . Langs de Arno en om de
bruggen trok de stoet, en de droeve accoorden zwollen aan
en stierven weg, omm weer to herieven in nieuwe kracht .
En het was, of de stem van Pisa zelf zich verhief over de
Arno, klagend, over de verlateuheid van hare havens en
de ledigheid van hare kaden .
Zonderling diep is de indruk, then de stad maakt .
Yeel plaats is er binnen de wijde muren ; grasvelden zijn
er en. ruime onbebouwde pleinen ; breed en wijd zijn de
. .kaden en de rivier. To wijd, zooals de kaden en de havens
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van Middelburg, wier leege ruimten, aangelegd voor een
groot verkeer, den bezoeker grooter indruk van verlatenheid geven clan de kleine grachtjes van het nog stillere
Brugge . Alles is vreemd to Pisa. De huurkoetsiers beijveren
zich de koppen kunner paarden to versieren met spichtige
fazantenveeren en met afhangende vossenst aarten, die hun
een air geven van on-emeene belachelijkheid . Maar in
deze omgeviDg- schijnen de ongelukkige dieren on derhunne
vermomming u aan to zien met een navranten blik : men
tvil niet om ze lachen . Paleizen zijn er to Pisa, groote
deftige paleizen, wier gevels rijk versierd zijn met kolommen en loggia's en ornamenten in terra cotta . Maar de
loggia's zijn dichtgemetseld, en de muren ziju beplakt en
onkenbaar gemaakt door pleister , en witkalk : slechts met
moeite herkent men de fraaie oude lijnen der gevels . Alles
is verwaarloosd en verburgerlijkt : de meeste paleizen zijn
winkels geworden en burgerhuizen . Maar Loch wonen er
to Pisa nog defbige Italianen, teruggetrokken in stille, ouderwetsche rust, genietend van het kalme leven in de ruime stad .
Reeds Lore n z o i I m a g n i f i c o voelde zich pier gelukkig ;
B y r o n en S h e 11 e y hebben hier geleefd in oude paleizen .
En ook de universiteit schijnt er to bloeien, zooals zoovele
harer zusteren, die zich thuis gevoelen in de stille plaatsen,
door den handel en de nijverheid verlaten . Zoo worden
Pisa's straten, eAmaal geschuwd om hare woelige drukte,
thans gezocht door hen, die, voortgejaagd door den wervelwind van het bestaan, eene wijle tot zich zelf willen komen .
Maar niet de straten zijn het treffendst van de stad :
het karakteristiekste blijft altijd de Arno m eet hare kaden,
die oneindig melancholiek zijn . Droef en langzaam stuwt
de breede rivier hare troebele gele golven voort ; aan weerszijden staan lange rijen witte en gele huizen, klein en laag
schijnend naast den breeden stroom en op de breede kaden .
Aan het einde rijst de hooge citadel, waar eenmaal de
zware ketenen., die thans in het Campo saioto haugen, de
haven afslote-n ; en daarbij staat het wit marmeren kerkje
van Santa Maria della spina, - de opene hal, waar de
Pisaansche zeevaarder zijn laatste gebed opzond tot de
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Heilige Maagd, voordat hij zich waagde op de onstuimige
zee daar buiten . Alles is wijd en ledig . Niet somber : licht
is de kleur der huizen, zachtblauw de hemel, die zich daarboven welft . Maar die helderheidd en dat licht doen de
eenzaamheid der plaats n6o, duidelijker uitkomen : droevig,
is het er en stil, koel en verlaten, angstig bijna . Overal is
to veel plaats ; Bras groeit in de straten ; men hoort de
stilte . Geen zeeman zendt meer zijne gebeden op tot de
Heilige Maagd ; de zeelieden ziju dood, en de schepen, die
hen eenmaal herbergden, zijn vergaan .
Toch zijn het niet de breede Arnokaden, die jaarlijks,
honderden vreemdelingen even doen ophouden bij de
stille stad. Allen spoeden zich naar een uithoek, waar
Pisa's roem zich concentreert op de Piazza del Duomo . .
Als men van de Arnobrug noordwaarts de geheele stad
ten einde toe is doorgegaan, en dan, linkso .m geslagen, nog
een eind is voortgewandeld, dan staat men plotseling op
het plain, verbaasd, overweldigd . Een onafzienba.a-r grasveld - geen gazon maar een gewoon grasveld - in een
hoek van den verweerden stadsmuur ; en daarop, naast
elkaar, de vier wonderwerken, die Pisa beroemd makendoor de eeuwen . De eenvoud van het geval treft . Nieb
de geringste zorg is er gewijd aan de mise en scene dezer ,
wereldberoemde kunstwerken . Met volkomen onbevangenheid, heeft de echt middeleeuwsche naieveteit der oude ,
Pisanen deze vier gebouwen daar neeroezet, en hat nageslacht heeft ze laten staan : het is alsof de een of anderc- ,
reusachtige bouwmeester dit kolossale speelgoed in den
uithoek der stad even van de hand heeft gezet, om hat
even to herstellen of schoon to makers, voordat hat naar
zijne plaats wordt teruggebracht . Zonder eenige preteDsie
staan de wonderwerken daar, argeloos, op het nauwelijk,%.
onderhouden grasveld, waa .r een paar geiten grazer . en een
troepje aardige kinderen speelt . Geen levered wezen is pier,.
die zich om de monumenten bekommert ; niemand schijnt
er naar om to zien . Het is doodstil ; plotseling beginnen
alle klokken van den campanile to gelijk even to luiden,
zenuwachtig en alien dooreen, alsof ze haast hebben one
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weer to zwijgen ; dan is het op nieuw stil, stiller dan tee
voren .
De campanile, de bekende ,scheeve toren van Pisa",
is behalve door die scheefheid ook opmerkelijk door het
allereenvoudigste plan van aanleg, eenig in zijne soorL
Een open ronde koker, omgeven door zeven rijen kolommetjes boven elkander, waartusschen een wenteltrap zichkronkelt naar omhoog ; boven hangen eenige klokkeu, to
klein om als voorwendsel to dienen voor het stichten van
zalk een reusachtig monument . Dit is alks . Inderdaad,
als eenvoud het kenmerk is van het ware schoone, dan
heeft Pisa's campanile kans den palm weg to drag en . M1aar
ik moet erkennen, dat ik het bij de beschouwing toch niet
vender heb kunnen brengen dan tot kalme bevrediging. De
campanile is de gevel van den Dom, opgerold en weer
overeind gezet ; en het geval scheen mij niet belangrijk
genoeg, om deze eentonige herhaling to wettigen, die zoo,
uiterst, kostbaar moet zijn geweest .
Geheel anders is het met den Dom, een van Itali8'R
rijkste en meest imposante gebouwen . Een deftige gevel :
zeven bogen, bekroond door vier zich steeds versmallende ,
opene galerije:n, door kolommetjes gesteund . Daarbinnen
eene heerlijke hal van wit en zwart gestreept mariner met
vier zijschepen, verdeeld door zuilen met rijk gebeeldhouwde
kapiteelen . Een breed transept met zijgangen, en een
kwistig versierd koor, uit welks nis C i m a b u e's reusachtig
mozaiek op goudgrond, de zegenende Christus, sedert zes,
eeuwen de grootsche ruimte beheerscht in indrukwekkende
majesteit . Het was ledig in de kerk, niettegenstaande den
Hemelvaartsdag : twintig menschen, meest vreemdelingen ; .
de heerlijke afmetingen van het gebouw kwamen geheel
tot haar recht in deze rustige leegte . Maar op het koor
was het vol : witte en roode en paarsche gewaden bewogen
zich daar in ambtelijke drukte . Het orgel zette in met
machtige galmen en een zwaar mannenkoor hief de aan-vangshymne aan, toen de grijze aartsbisschop in zijn schitterend rood plechtgewaad met langen sleep binnentrad en,
gevolgd door een statigen stoet, langzaam voortschreed
0 . E . IV 9
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naar het koor. De mis begon : 44n warreling van schitterende
kleuren tusschen de rijzige marmeren wanden, - Mn geluid
van heerlijke harmonie8n onder de statige gouden gewelven .
Bedwelmende indruk, bedwelmend vooral voor den
protestant uit het nuchtere noorden, aan zooveel praal niet
verwend! Maar to veel storends is er toch in dit geschitter
van kleuren en toner, om een blijvenden indruk to waken .
Schoon is de ' muziek ; maar zij is plechtig noch aangrijpend,
vroolijk bijna . De rijk uitgedoste geestelijken verkorten
zich den tijd tusschen de zangen der mis met luchtig gekout, dat nu en dan een vriendelijken glimlach doet glanzen op hunne weinig ascetische trekken . Soms brengt een
koorknaap aan een der heeren eene boodschap, die ijverig
verder wordt overgebracht . Geene stemming, geen decorum
zelfs ; geen aandacht ook bij het publiek . En eenmaal ontnuchterd, vraagt de bezoeker zich af, of het wel alleen dit
is, dat den indruk der plechtigheid bederft . Nog eens - ziet
hij rond . Zeker, het gebouw is fraai, buitengemeen fraai,
stellig een der fraaiste
'
van Itali8 . Maar imponeert het ook?
is het eigenlijk wel eene kerk? Nauwelijks is het to gelooven. Zie dit ruime schip met zijne zware renaissancedeur en zijne drie rijen kleine vensters order het vlakke
plafond met rijkversierde caissons! Zie het koor, uitgedost,
tot overlading toe, met goud en kleuren! Rijk is alles en
prachtig, maar indrukwekkend noch verheffend . Eene
prachtige feestzaal is het, en het verwondert u niet langer,
dat ge hier feestmuziek hoort, onwillekeurig herinnerend aan
het koor eener opera. In oude geschiedboeken lezen wij
met verbazi -ng, dat in het begin der 16e eeuw de- Utrechtsche bisschop zelf een diner aanrichtte in eene van Utrechts
hoofdkerken : in doze kerk wordt het feit begrijpelijk . En
hier gevoelen wij ook, waaromm de beroemde vader der
moderne devotie het oorbaar achtte to protesteeren tegen
het ontwerp van den torenbouw bij Utrechts kathedraal ;
hij, die den katholieken eeredienst gezien had in zijn
luister, zooals wij verleerd hebben then to zien, kon weten,
dat dergelijke weelde op den duur allicht niet leiden zou
tot vermeerderde stichting en tot gezuiverde vroomheid .
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Volkomen het tegendeel van den Dom is het Battistero .
Naakte steenen wanden, dan eene galerij en een koepel :
niet het allergeringste spoor van versiering . Onder den
koepel een reusachtige doopvont met Chineesachtig beeldhouwwerk (t jour gewerkte rosetten), dat u tureluursch
maakt . Daarnaast de beroemde preekstoel van N i c c o I o
JP i s a n o : verder niets, volstrekt niets . Een merkwaardig
stuk is die preekstoel . Haast ongeloofelijk kan het schijnen,
dat dit een arbeid is nit het jaar 1260, toen in Europa de
gothiek hare triomfen eerst aanving. Zeldzaam voortre-ffelijk
beeldhouwwerk in zoo vroegen tijd! Hoe fraai is de stal
van Bethlehem met de rijk gedrapeerde, voorname Madonna!
Maar gij verbaast u : deze Madonna is eene Romeinsche
matrone, die waardig troont op haar rustbed en recipieert .
In het Campo santo toont men nog den antieken sarcophaag, die den beeldhouwer het model heeft geleverd voor
dit beeld ; en het beroemde werk van meester Niccolo
maakt geen anderen indruk dan het beeld der Romeinsche
vrouw, dat hem als voorbeeld heeft gediend . Fraaie vormen,
op den duur eene revolutie belovend in de , kunstvormen
der 13e eeuw ; maar geen spoor van sentiment, geene ziel
en geene warmte, volkomen gemis aan alles, wat de middele euwsche beeldhouwkunst bedoelde en wat haar, ondanks
hare sours onbeholpen vormen, voor ons zoo aantrekkelijk
maakt . Maar met dat al, welk een belangrijk historisch
document is deze preekstoel! Als men hem beziet, gevoelt
men, dat de gothiek in dit land niet geheel tot haar recht
zal komen ; nauwelijks in hare opkomst, wordt zij reeds
verstikt door de herleving der antieke vormen, die een
paar eeuwen later de renaissance heeten zal .
Geen wonder dus, dat de Italianen met de gothiek
altijd op een slechten voet hebben gestaan. Wilt gij bewijs? het Battistero zelf kan het u leveren . Bezie slechts
het gedrochtelijke uiterlijk dezer doopkerk. Zuiver genoeg
was de opzet : drie rijen rondbogen boven elkander omgaven het ronde gebouw, gedekt door een hoogen koepel .
Beantwoordde deze aanleg ook niet geheel aan het inwendige van den bouw, eenvoudig en klaar was hij zeker .
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Doch hoe jammerlijk heeft de gothiek dit kalme geheel
bedorven! Om de Eerste verdieping plakte zij eerie rij opzichtige pilasters met wimbergenn en fialen, schreeuwend
tegen de stemmige rij pilasters daarouder, druk en z44r
in het oogvallend. En het was niet genoeg : ook de tweede
verdieping werd versierd met eene rij spitse geveltjes, rondloopend om het dak, dat daarachter half verdween . En
n6g hooger kropen de versieringen op : eene tweede rij
doellooze gesloten venstertjes groeide op aan, de eene zijde
van het dak, dat ten slotte, ware de toeleg niet gestuit,
geheel zou zijn schuilgegaan in een krars van ornamenten .
Z66ver kwam het gelukkig niet ; maar de indruk van het
gebouw was Loch reeds bedorven. Veel to laag schijnt het
dak ; en de ongelukkige vensterlooze knobbel, die ten slotte
boven op den koepel het werk kwam bekrouen, heeft aan
het gebouw ook den laatsten schijn van welstandigheid en
gratie ontroofd. De gothiek - het hooge woord moet er
uit - heeft Pisa's Battistero bedorven.
lag men zich verwonderen over zoo ongunstig resultaat? Kon het wel anders, uitkomen, nu de ornamenten
tegen den gevel aangeplakt werden, zonder het geringste
verband met het gebouw, dat zij bedoelden to versieren?
Helaas, het Battistero is op Pisa's Piazza del Duomo niet
het eenige voorbeeld van goedbedoelde, maar smakelooze
pogingen om gebouwen to vermooien . Als gij omziet, trekt
het uwe aandacht, dat ook de koepel van den Dom bedorven is, wegzinkend in eene galerij van versierde spitsbogen, die later to onpas er omheen is gebouwd . Hoe
hebben de zoo fijn ontwikkelde Italiaansche kunstenaars
niet gevoeld, dat geen bouwstijl minder dan de gothieke
zich leende tot zoo onware scbijnversieringeu? , De renaissance gaat gebukt onder het verwijt, dat zij het was, die
onware construction en redeloos plakwerk heeft ingevoerd
in de architectuur . Ten onrechte, naar het mij toeschijnt .
Want de neiging tot dit plakwerk zat den Italiaanschen
kunstenaars reeds in het bloed, lang voordat de renaissance hare intrede had gedaan .. Beschouw nog eens den
gevel van Pisa's Dom., then ge thans van het Battistero uit

--
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goed kunt opnemen . Geen slecht figuur maakt hij met
zijne vier galerijen van kleine pilaartjes . Maar ik vraag u
in gemoede : waartoe is deze gevel geplaatst voor deze kerk ?
Is er de geringste harmonie tusschen hetuit- en het inwendige van het gebouw? tusschen de hooge hal met hare
zij-schepen en den horizontaal verdeelden gevel? Fraai is
de Bevel, heerlijk de kerk ; maar even goed had deze gevel
geplaatst kunnen worden voor een gebouw van geheel
andere verdeeling en geheel andere verhouding . De kerk
en de gevel passen niet bij elkander .
Maar niets, volstrekt niets valt er to betreuren bij het
vierde monument op het Pisaansche Domplein, het beroemde
Ca mpo Santo . Verrukkelijk is het, een kunstwerk van de
zuiverste, indrukwekkendste schoonheid . Een grasveld (gewijde aarde, door Pisaansche schepen aangevoerd uit het
Heilige land!) waarom vier gangen een langwerpig vierkant vormen : dat is alles . Maar o, de rust en de wijding
van dit heerlijke plekje! Statig liggen de breede gangen
under den donkeren dakstoel ; in strengen eenvoud vullen
de witte gothische traceeringen de vensteropeningen . En
op de muren prijken in gedempte tinten de fresco's, door
de beroemdste kunstenaars der Me en 15e eeuwen met pieuse
harden hier gepenseeld . B e n o z z o G o z z o 1 i's verrukkelijke
tafereelen uit het Toscaansche landleven, verlevendigd door
de kleurrijke pracht en de gratieuse heerlijkheid van de
cavalcades der M e d i c i ; daarnaast, beter passend op deze
plaats, treffend door machtige contrasten, de beroemde
Trionfo della morte . En in de gangen is het overal stil,
aangrijpend stil . Want onder die schilderingen, sprekend
van het vroolijke leven op de zonnige aarde, staan geschaard
de sarcophagen en de mausoleegn van alien, op wie Pisa
eenmaal trotsch was . Hier sluimert keizer Hen d r i k VII,
D a n t e's hoop, die zijn leven ontijdig zag afsnijden
op zijn Italiaanschen triomftocht . Hier rust hij, ten grave
gedragen door drieduizend burgers van het beroemde Pisa .
Maar boven zijn monument zijn de fragmenten opgehangen
van de ketenen, die eenmaal Pisa's haven afsloteu, - zeoeteekenen, waarop Genua en Florence eeuwenlang .
roe
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hebben gedragen . De Duitsche keizer is dood ; Pisa zelfis hem gevolgd . En om deze dooden geschaard, sluimeren
honderden den eeuwigen slaap : alien beroemd, bekend
althans in hunnen tijd, gehuldigd in pralende grafschriften,
ae8erd door kunstrijke beeldgroepen, vergeten Loch bijna
alien . De oudheid, de middeleeuwen en de nieuwe tijd,
alien hebben htinne dooden geleverd aan deze hal ; de
monumenten en de beelden verdringen zich hier . Maar de
bezoeker gaat ze voorbij ; niet dit treft hem hier, de opzichtige vereering dezer vergeten namen door kortzichtige
tijdgenooten doet pijn . Stil zet hij zich neder op de trappers
voor het rustige grasveld, waaromheen de strenge witte
bogen zich welven vredig en stil, een monument voor den
dood . En ook in hem wordt het stil : wereldsche ijdelheid,
wereldsch streven komt tot rust . Niets gevoelt hij dan
ontzag tegenover het groote raadsel van het levee, - het
raadsel, dat hetzelfde blijft voor alle geslachten . Zooals het
levenslustige Toscaansche yolk op G o z z o l i's fresco's triomfeert in de schoonheid van het levee, zoo geniet inog de
Italiaan der 20e eeuw zijn bestaan vol heerlijkheid en genot
in het verrukkelijke land. Maar nu als toen viert ook de
dood zijne triomfen to midden van den zegetocht van het
leven ; nu als toen staat de feestvierende hoveling, de jonkvrouw die zich verlustigt in muziek en dans, plotseling
voor den dood in zijne schrikwekkendste gedaante . Maar
de 14e eeuwsche kunstenaar, die in schitterende kleuren de
oplossing van het levensraadsel, die hij meende gevonden
to hebben, tooverde op deze wanden, vreesde niet . De dood
triomfeert, maar kalm zag hij hem naderen . Gezegend de
mensch die den koning der verschrikking in het gelaat
ziet met stille berusting, verheerlijkt in vredigen glans!

L U C C A.
Lucca is overoud . Men verhaalt, dat het aartsbisschoppelijk archief bijna driehonderd oorkonden bezit, die dagtee-
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kenen uit de Se eeuw. En de reiziger, die deze zeldzame
antiquiteiten niet ziet, hoort het verhaal toch aan met zeker
onbestemd ontzag . San Frediano met zijne zonderlinge
facade, versierd met een mozaiek op goudgrond, met ziju
hoogen gekanteelden toren en zijne grootsche hal met open
dakstoel maakt sterkeren indruk . Ret moet dus well waar,
wezen . Maar overtuigd is de reiziger toch niet ; want
Lucca schijnt meer ouderwetsch dan oud .
Een merkwaardig verleden heeft het stadje ; de geheele
middeleeuwen door heeft het de halve wereld voorzien
van kostbare zijden stoffen. Zeldzame verdienste! IVIaar de
geschiedboeken vermelden ze nauwelijks ; het is de onop-,
houdelijke strijd met Pisa, de machtige buurvrouw, die
Lucca's annalisten bezighoudt . De reden van die eeuwenlange veete? Wie zal ze noemen? Waarom, met welk Joel
bevochten steden elkander in de midd .eleeuwen? Was het .
verschil van belangen, die eene groote handelsstad in het
harnas joeg tegen eene nijvere zuster? Gewis niet, want
er was geen wedijver mogelijk : beiden bewogen zich op~
verschillend terrein! Men moet wel aannemen, dat zekerezenuwachticre prikkelbaarheid het gestel onzer middeleeuwsche voorouders beheerschte ; buren mochten al gees . reden
hebben tot naijver en rivaliteit, toch was het niet minder
zeker, dat zij elkaar op gezette tijden to lijf zouden gaan,
uitsluitend om het genoegen to smaken, elkaar eens to
hinderen . Zoo hebben Pisa en Lucca geleefd, voorvechters
van de Ghibellini en de Guelfi : toen Pisa Ghibellijusch
werd, was het zeker, dat Lucca de Guelfen zou voorthelpen .
En nu zijn de leuzen, waarin zij een voorwendsel vouden
om to vechten, dood, en ook de beide stadjes liggen naast
elkander, dood en verlaten . Pisa heeft althans zekere
grootsche waardigheid overgehouden, maar Lucca is oud
geworden en dwaas .
Want Lucca is wel het dolste stadje, dat men zich
denken kan . Ret bestaat uitsluitend uit stegen . Stegen
tusschen bouwvallige huizen, die elkaar alle rechthoekig
snijden, zoodat men niet verdwalen, maar toch onmogelijk
den weg vinden kan . Niet de minste afwisseling is er in
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,deze gangen : alle z~jn small en recht, geplaveid met groote
zerken ; alle zijn bezet met gelijksoortige huizen, niet
bijzonder mooi en niet bijzonder leelijk, die men niet goed
ziet, omdat men geen afstand nemen kan ; in alle ziet
men onveranderlijk tallooze katten, - meer nog dan elders
in ltalie_, waar deze diersoort de straten bevolkt, terwijI
ho-aden alleen voorkomen in de kerken . Bij het omslaa.n
van een hoek staat men soms plotseling op een klein
pleintje, waarop eene overoude, verwaarloosde kerk zich staat
to vervelen in volkomene verlatenheid . Maar ook dit brengt
geene afwisseli -ng ; want Lucca bezit een on-geloofelift aantal
kerken, wier gevels alle volkomen aan elkander gelijk
zijin. . Smerig en ruinous zijn ze allen ; maar zoo is het niet
altjjd geweest . De Italianen zijn verzot op den uiterlijken
schijn : to Lucca evenals elders is clan ook buitengewone
zorg besteed aan het uitwendige der kerken . Alle hebben
dezelfde hemelhooge, vierkante, met kanteelen bekroonde
klokkentorens, en dezelfde kostbare, met marmer ingelegdo
gevels . Maar een zorgeloos en verarmd nageslacht heeft
die kostbare Bevels zoozeer laten vervallen en vervuilen,
dat zij geheel geen indruk meer maken . Alleen San Michele
trekt nog de aandacht der vreemdelingen ; de hooge en
zware, met drukke zuiltjes en beelden versierde gevel, die
uitsteekt hoog boven het kerkdak en met ijzeren stangen
daaraan bevestigd is, wekt de vroolijkheid van den een, de
ergenis van den ander over zooveel wansmaak . En het
inwendige van al deze bedehuizen is kaal en naakt, armelijk en pitoyabel.
Tat kan de bedoeling geweest zijn van den aanleg
van zulk een doolhof van nauwe , stegen en kleine pleintjes?
Men zou eenige poezie willen leenen aan de rechthoekige
sloppen door zich voor to stellen, dat dit de verblijven zijn,
die eenmaal de beroemde middeleeuwsche zijdewevers van
Lucca hebben geherbergd . Maar ten onrechte, want op het
onverwachtst ontmoet men in een der stegen een paleis :
nuu eeus een middeleeuwschen burg met een toren, waarop
een boom heeft wortel geschoten, - clan weAr een meer

modern palazzo met langen zjimuur, waarachter een werkelijk park zich verbergt . Ook de aristocratie van Lucca
heeft zich dus vergenoegd met doze stegen en stelt zich
nog steeds daarmede tevreden ; men ziet het aan de zware
ijzeren hekken, waarmede zij onveranderlijk hunne vensters
verdedigen tegen hunne min voorname buren . Zoo maakt
Lucca een verbijsterenden indruk . net is aisof Veneti6
met zijne tallooze nauwe kanaaltjes op het drooge gesleept
is : daar staat nu de stad, outdaan van hare karakteristieke
schoonheid ; waar men verwacht had een gondel to ontmoeten, wordt men soms verschrikt door de nadering eener
ordinaire vigilante, waarvoor men gaarne zou uitwijken,
als er maar ruimte was .
Aan dit benauwde complex van stegen en sloppen is
in een hoek der stad en -onmati-ir groot plein aangebouwd,
de Piazza Napoleone, die, als men nit de stegen treedt
reusachtig schijnt . Eene der lange zijden van dit plein
wordt geheel ingenomen door een niet minder onmatig
groot, vierkant en lomp gebouw, nog niet half volbouwd
en toch reeds den indruk gevend, alsof achter die lange
rijen vensters half Lucca huisvesting zou kunnen vinden .
De ouderen onder ons herinneren zich nog uit hunne schooljaren, toen zjj op een afstand moesten kennismaken met
wijlen de Italiaansche Kleinstaaterei, dat Lucca tot voor
eene halve eeuw residentie was, en dat eene groothertogin
toen regeerde over de stegen van Lucca en over eenic,,e
mijlen grond in den omtrek . Hier nu., in dit onafzienbare
paleis, heeft deze groothertogin getroond en de goede
Lucchesen in verbazing gebracht over hare macht en haren
rijkdom . De aanwezigheid van dit weidsche gebouw verklaart de aanwezigheid der vele paleizen van Lucca : het
zijn de planeten, die zich bewogen om Aeze zon . Maar
lop een goeden dag zag de burgerij met smart, dat
de tallooze vensters van haar paleis gesloten wares : de
groothertogin was dood, de zon was ondergegaan . De
schildwachten voor het paleis werden ingetrokl,- en : het was
gedaan met de glorie der residen tie Lucca ; het groothertogdom was ingelijfd bij Toscane, dat nu zelve reeds
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den weg is gegaan, then ook alle groothertogdommen eenmaal zullen gaan . Wat nu to doer met het reusachtioe ,
gebouw, dat zoolang de bewondering was geweest van de
heele bevolking? Er was geene bestemming meer voor in
het kleine provinciestadje . Zoo hielp men zich dus met
verschillende bestemmingen . Het gerechtshof vond er meer
ruimte dan het behoefde . Het postkantoor kwam het gezelschap houden : nog was er plaats to over . Nog eenige
bibliotheken en een museum, - nog altijd was de ruimte
niet gevuld . Maar ten slotte slaagde men toch : inderdaad zijn alle vertrekken thans bewoond, en op het reusachtige binnenplein is weer eenig levee gekomen .
Toen wij het bezochten, was er zelfs veal levee, want
Musolino, de befaamde Siciliaansche bandiet, stored daar
terecht, en van heinde en ver waren belangstellenden gestroomd naar het paleis der oude groothertogin . De ongewone toevloed van dagbladreporters en andere vreemde
bezoekers had dan ook het hotel aan het plein, dat zich
bescheidenlijk tooit met den naam van Universo, geheel
gevuld, en wij moesten ooze toevlucht nemen tot het tweede
hotel La croce di Malta, natuurlijk gelegen in eene steeg .
En de teleurstelling bleek eene winst . Want het was wel
het eigenaardigste hotel, dat ik betrad. De heele familie
der eigenaars, die huiselijk bijeenzat in haar vertrekje
naast de kleine rommelige vestibule, schoot nit om ons to
ontvangen : de dikke waard, die recipieerde en representeerde,
zijne vrouw, die het keukendepartement beheerde, en de
twee zoons, die dienst deden aan tafel . De dame toonde
ons al lare vertrekken, bezorgd dat wij niet tevreden zouden zijn : donkere kamers met zonderlinge loggia's aan
het raam, die men met twee treden bereikte ; ook ouderwetsche mahoniehouten meubels, ledikanten met ronde
hemels en verkleurde gordijnen ; donkere portaaltjes en
gangetjes, een leeszaaltje met revues van voor twintig
jaren. Maar alles net en ordelijk en aantrekkelijk door de
goedhartige, zorg, waarmede men ons de voordeelen der
verschillende lokaaltjes aanprees en ons telkens weder deed
verhuizen naar een kamertje, dat :a 6g beter gelegen scheen .
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echtpaar, werd opgedischt in een laag vertrekje, ergens
onder den grond, waaruit de poes van het huis zich niet
lief verjagen, zich onbeschroomd aanmeldend om haar deel
aa-a de restjes van de tafel, waarop vaste gewoonte haar
blijkbaar aanspraak had gegeven . Het maal werd voorgediend
met zekere weidsche statigheid ; maar toch niet zonder
eenige neiging tot het geven van goedhartige inlichtingen,
die verried, dat men niet geheel gerust was over de ontvangst, die onze veeleischendheid zou bereiden aan de
kostelijke spijzen : vitulo di latte (vleesch van nuchtere
kalveren), dunne harde groene asperges, kip in olie gebraden
en een pudding, die uit theekopjes verorberd moest
worden . Spoedig waren wij gereed : even luisterden wij
naar een concert in de open lucht in een der met
boomen beplante vestingwerken . Maar wat nu?, Tusschen
twee vermakelijkheden konden wij kiezen, zoo verzekerde
men ons : een concert, waarop vijf ,professoren" en een
kinematograaph zouden wedijveren om ons to amuseeren, en
eene opera-voorstelling in het Teatro del Giglio . Wij kozen
het laatste . Het theater is een echt ,Residenztheater" van
1830 . In de lage vestibule wekt dadelijk een marmeren gedenkplaat de herinnering aan de onvergetelijke gebe -Lirtenis,
dat twee prinsen P o n i a t o w s k i (gasten zonder twijfel van,
de groothertogin) hier in 1843 zijn opgetreden voor een
liefdadig duel, en onverwelkbare lauweren hebben geoogst
met hunne kunstvolle voordrachten. IVIaar men laat ons
geen tijd om ons to verdiepenn in de lectuur der lange
inscriptie ; een lakei ontvangt ons : welk een lakei! Zes
voet lang, een livrei van blauw en rood met tressen, een
reusachtige steek en een lange staf! Met indrukwekkende
majesteit geleidt hij ons naar de goedkoope staanplaatsen
achter het parterre, waar wij besloten hadden met een
,,ingresso" een kwartiertje to vertoeven . De zaal is ouderwetsch en laag, met veel rood en goud ; rondom vijf rijen
loges - bakken waaruit de toeschouwers juist ruimte vonden
om hunne hoofden naar buiten to steken - en eene koningsloge met reusachtigen gouden kroon . Het was eivol, en toen
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wij binnentraden, daverde de zaal van toejuic*hinoen voor
het koor, dat juist in luidruchtig gebrul zijne gevoelens
had uitgegalmd. Da capo! het koor werd herhaald, en de
herders en herderinnen verdwenen, omm plaats to maken
voor een verliefd paar, dat elkander daar toevallig ontmoette . De jonkman gaf nauwelijks geluid ; maar de jouge
dame was blijkbaar eene ster en werd warm toegejuicht . Toen
,een moninik to goeder ure verscheen, om de aan haar wreeden
vader ontvluchte schoone to verbinden aan haren geliefde,
kende de geestdrift geene perken meer : zoodra de monnik
(bas) zijne inzegenings-aria begon, verhief zich een oorverdoovend gejuich en gegil ; men moest ophouden totdat
het publiek wat bedaard was en de eerwaarde vader op
nieuw beginners kon . Natuurlijk werd de scene gebisseerd ;
toen vertrokken wij .
Het was geheel donkey geworden en wij zwierven nog
wat rond door de verlaten steegjes, alleen verlicht door
het rossige licht van de kleine lautaarns, die aan ijzeren
.armen in de Bevels bevestigd, waren . Heel Lucca was reeds
to bed ; slechts hier en daar scheen nog licht door een
raam . Droomerig zingende mannenstemmen klo -nken v6r door
de eenzame straatjes : het einde van de Zondagsviering to
Lucca . Een enkele late wandelaar zocht zijn weg naar huis
en sloot bij het binnentreden zijne deur met den grendel,
die laid knarste door de stilte der nacht . Nu en dan sloop
eene kat over de straat en nam bij onze Dadering zonder
omslag den wijk in een paleis.
Alles was stil en
donker, ouderwetsch en naargeestig . Op den hoek eener
straat vinden wij on s plotseling in een kring staan met twee
katten, een hond en een jongetje, dat zich de nachtelijke
uren kort met hoepelen, - toes biers 4tonn4s de se trouver ensemble . Het is zeer vreemd en zeer somber : tijd om
naar bed to gaan!
Maar in deze onvergeteliftdwaze om-eving
verrijst
'"D
zn
,6en monument, niet minder on vergetelijk door zijne verhevene schoonheid : het is de Dom . Op een stil plein, waar
eene fontein hoorbaar kiaterend haar water uitstort verrijst de kerk. Eene 'heerlijke kalme voorhal met drie statige
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bogen en een fraaien St . Maarten ; daarboven de gebruikelijke
drie rijen zuiltjes van gekleurd marmer, die den gevel bekronen . Ter rechterzijde houdt de buitengewoon hooge klokkentoren, gedekt door zijne kanteelen, de wacht, oprijtend_
achter het aartsbissehoppeliik paleis. Wonderbaar imponeerend en rein is het inwendige der kerk, de schoonste die
ik in Itali8 zag . H-eerlijk wit marmer ; pjjlers, fraai geprofileerd en door rijke kapiteelenbundels verlevendigd, krachtigen Loch niet zwaar ; hooge goed verdeelde vensters ondereen rustig, door ribben verdeeld gewelf ; rein e blanke wan-den en een koor met stemmige zijkapellen achter het transept .
Rustige verhevenheid, ernstige waardigheid, stille harmonie,
waar vindt gij ze in eene Italiaansche kerk, behalve in
Lucca's heerlijken Dom, zoo eenvoudig en toch zoo grootsch ??
De kerk is weinig versierd ; alleen het gewelf en het koor
zijn helaas beschilderd in harde kleuren . In het schip staat
het rijke renaissance-tempelt-je, waarin het beroemde Volto,
santo bewaard wordt : een overoud beeld van de wonderlijke vrouwelijke gekruiste S t . W i 1 g e fort i s, dat doorgaat
voor een Christusbeeld. Maar niet dit zijn de ware sieraden
van den Dom ; elders vindt gij die, in het transept . De
rechterhelft wordt verb eerlijkt door het werk van C i v i t a 1 e,
den Luccheser beeldhouwer uit het laatst der 15e eeuw,
wien het dankbare nageslacht niet ten onrechte een standbeeld heeft gewijd in de loggia van het Palazzo pretorio .
Veel werk van zijne hand is pier, maar twee grafmonumenten trekken vooral de aandacht . De rijke sarcophaag van
een pauselijken secretaris, helaas to hoog geplaatst om rustig
bewonderd to worden . Fraai van stijl en van ornament is zij,
maar allervoortre:ffelijkst is het beeld van den doode . Een
glad gelaat, type van den hooggeplaatsten geestelijke,
tegelijk b-oveling en man van de wereld, vriendelijk en-,
gedienstig, slim en handig, glimlachend zelfs in den dood,
wiens kille hand b.et fijne plooibare gelaat verstijfd heeft,
met die strakheid, waarmede hij alles stempelt, imponeerend
ook pier, waar hij ernst en waardigheid mist . Maar nogpakkender dan dit aangrijpende kunstwerk is het monument .
van graaf D o m e n i c o B e r tin i, den stichter van het.
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Hoogst eenvoudig : alleen eene versierde gedei3kplaat ; maar
daarboven in eene kleine ronde nis het wit marmeren
borstbeeld van den doode, sterk uitkomend op den rooden
achtergrond der nis . Een wonderlijk ,sprekend" portret!
Geen dood, zooals op, het monument van den pauselijken
secretaris, maar het voile leven . Toen M i c h e 1 A n g e 10
het beeld van San Marco zag, dat D onatello gegoten
had voor Florence's Orsanmichele, moet hij mijmerendd gesproken hebben :
,Marco, perch6 non mi parli ?" De
bezoeker van Lucca's Dom is geneigd het hem na to zeggen :
.als de vriendelijke oogen der buste hem rustig aanzien,
wacht hij verlangend op de woorden, die de intelligente
,en gedistingeerde oude edelman tot hem richten zal .
Maar het wonder van Lucca's Dom is een ander kunstwerk, aan de andere zijde van het transept . Daar hangt
F r a B art o 1 o m m e o' s meesterstuk, de Heilige Maagd met
St. Stephanus en St . Jan Baptist, met zijiae wonderbare
kleurent,amma van roode, groene en violette gewaden .
En aan de voeten daarvan slaapt Il aria del C a r r e t o op
hare witmarmeren tombe . 0 dat verrukkelijke vrouwenbeeld van smetteloos warmer, met het refine profiel onder
den rijkversierden hoofdwrong! de edele gestalte, gehuld
in hoog aan den hals gesloten gewaden van soepele zjjde,
rustig liggend met de fijne gevouwen handen, stil slapend
den eeuwigen slaap! In een van Lucca's stegen heb ik het
palazzo Guinigi gezien, waar eenmaal ook 11 a r i a' s gemaal,
P a o l o G u i n i g i, de tyran van Lucca, moet gewoond
hebben. Nog oud en eerwaardig is het, maar vervallen,
,somber en vuil : twee deernen st onden op de straat het
hof to maken aan een werkman, die' uit een bovenvenster
op ze neerzag . Maar ik verbeeldde mij, dat de deur zich
opende om eene vorstelijke verschijning door to later, en
uit het donkere voorhuis scheen de goddelijke I l a r i a
to voorschijn to treden, het lieftallige gelaat zacht
blozend en bezield, de hooge gestalte zich bevallig bewegend
in de lange slepende plooien van het gewaad, getint in
rose en hemelsblauw, het goudblonde haar order de ion-
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kerende juweelen van het kapje neArstroomend over den,
slanken rug . Zoo daalde zij de treden of in hare liefelijke
gratie, en de nauwe steeg werd verheerlijkt door den glans
harer bovenaardsche schoonheid .

P I STOJ A .
Bij Pistoja liet C at iii n a, befaamder gedachtenis, in
een bloedigen veldslag het leven . Maar de bezoeker van het
stadje voelt zich niet geneigd to tobben over deze ,aloude
en bloAnde treurtooneelen" . Want liefelijk ligt Pistoja aan
den voet der Appenijnen : het is klein, maar gezellig.
Het jongste, buitenste gedeelte der stad behaagt het
minst . Lange, breede, stille straten vol kerken . Alle
kerken van buiten ingelegd met veelkleurig mariner, van
binnen arm elijk en ordinair, van buiten en van binnen
vuil en verwaarloosd. In alle kerken zware steenen preekstoelen, vierkaut of zeshoekig, rijk versierd met beeldhouwwerk, - elke kansel op zich zelf een monument, waarop een
Nederlandsch stadje terecht trotsch zou zijn, maar waarop
vermoeidheid hier ten slotte nauwelijks meer letten doet .
Pistoja was vroeger to rijk of het is thans to arm : arme
edelman, kan het de erfenis zijner vaderen niet behoorlijk
meer beheeren, niet leven in den stand, then het door
zijne afkomst verplicht is op to houden . Ret rijke marmermozaiek zijner kerkgevels komt niet tot zijn recht, bedekt
als het is door Lyelen aanslag en zwartachtig vuil . Niemand
ontzeg ik het recht voorliefde to koesteren voor dergelijke
wandversiering ; maar toegeven moet men mij, dat hier
deze kleurige ornamentatie, vervuild als zij is, alleen hare
bedenkelijke 4jde vertoont .
Maar de kern, de kleine kern van het stadje treurt
niet om, de verdrietige omstandigheden, waaronder hare
buitenwijken lijden . Gezellige levendigheid en vroolijke
drukte waken daar de oude straten aantrekkelijk . Niet
licht laten de bewoners van Pistoja zich terneerslaan :
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het regende dien dag voortdurend, de huurkoetsiers hadden
alien hunue winterpelzen weder voor den dag gehaald, en
herhaaldelijk moesten wij toevlucht zoeken in restaurant
of cafe . Maar met welgevallen herinner ik mij den genoegelijken toon, die overal heerschte, en de gezellige verhouding
der verschillende standen, die zich pier, zooveel men kon
nagaan, gezamenlijk amuseerden in vroolijke opaewektheid .
Zoover men kon nagaan , : niet altijd is dat gemakkelijk in
Itali8 . Want zoo levendig is hot Italiaansche yolk, zoo
verzot op sterke kleuren,, dat de voorname wereld zich
sours uitdost met kleedingstukken, wier kleurenpracht ons
min gedistingeerd schijnt ; en weinig wil het weten van dat
zelf bedwang in houding en gebaren, dat de Hollander
eischt van een ,deftig" heer . Daarentegen zijn zuidelijke
volken van nature eleganter, hoffelijker dan wij noordeliften : dikwijls vermoedt gij niet, dat de welgemanierde
man, die u op straat voorthelpt, behoort tot zoo lagen
stand als Loch inderdaad hot geval is . Mogelijk acht ik
hot dan ook, dat de verbroedering der standen, die ik mij
verbeeldde op to merken in hot vroolijke restaurant to
Pistoja, alleen door mijne gebrekkige waarneming wend
ondersteld.
Trouwens niet die gezelligheid was het, die ons naar
Pistoja had gelokt . Ret heeft andere en betere attraits .
Ziehier een klein pleintje, waarop eene oude put prijkt
met een pittoresken gebeeldhouwden opzet, eerwaardig door
oude inscription. Alleraardigst komt de verweerde grauwe
massy uit tegen den achtergrond van een nauw donker
steegje, waar de zon de uitstallingen van blauw en
groen en rood laken fel verlicht, die in massa's voor de
winkeltjes ten toon hangen en den doorgang bijna versperren . Ads ge hot steegie doorwandelt, staat ge voor
den Dom . Buiten vindt ge een vuilen gevel, door de
D e 11 a Rob b i a' s opgesierd met , hun terra-cotta, dat pier
bijzonder kil schijnt en hard van kleur ; binnen treft u een
vermakelift relief, dat den 14e eeuwschen jurist C i n o d i
S i n i b a 1 d i vertoont, college gevend aan zijne studenten,
houterig en duf. Ontken, zoo ge durft, dat, zoo ge u ver-
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maakt over het aardige genrestukje, de lust u niet bekruipt,
om 's mans vertoogen mede aan to hooren van de harde
houten bankers . Maar Loch zoudt gij ongelijk hebben, zoo
ge bezwaar maaktet plants to semen aan de voeten van
deze celebriteit, waarop Pistoja trotsch is ; want deze juristwas een zeldzame vogel, die in de tusschenpoozen, hem
gelaten door zijne dialectische oefeningen, gelegenheid vond
liedjes to kweelen van zoete min ; en niemand minder danPetrarca betreurde den dood van dezen amoureusen
jurist in een beroemd sonnet . Toch, veel fraaier dan dit~
grafmonument is het kolossale zilveren altaar-retabel uit .
denzelfden tijd, een waar wars
van drijfwerk. Het aanziende en u verliezende in de honderden details der vij*ftien
groote tafereelen, vergeet gij de verbazende moeielijkheden
deter techniek en de hooge oudheid van het kunstwerk .
En gij gevoelt u gelukkig, dat ge ditmaal niet, als zoo ,
dikwijls, de handigheid van den drijver bewondert, die met
dit stroeve materiaal zulk een befrekkelijk fraai resultaat
wist to bereiken, - dat ge kunt bewonderen geheel en
zonder bijgedachte . Maar - de koster, die reeds lang
ongeduldig uwe minutieuse aandacht heeft verdragen, rammelt met zijne sleutels : het retabel wordt weAr gesloten .
Ge ziet om u heen : het gebouw is koud en gewoon . Naarbuiten dus, den hoek om, - daar staat ge op de Piazza.
del Duomo .
Het oudste Pistoja, klein en zuinig op zijne ruimte,
is ge-noodzaakt geweest, zijue schoonste monumenten alle
bijeen to plaatsen . En zoo vindt men dus hier, als centruni
van de stad, een plein, zoo schoon als ik geen ander in
Ttali8 zag . Hot herinnert aan Brugge's markt met den
hoogen hallentoren ; maar hoeveel belangrijker is het kleinere
pleintje to Pistoja, trotscher en argeloozer! Naast den Dom
rijst de campanile op, vierkant en solide, elegant toch met
de drie door zuiltjes gedragen galerijen, die hem bekro .-nen
order het spitse dak . Daarover staat het achthoekige
Battistero : stronger en schooner dan de ronde puddingvorm van Pisa's doopkapel . Blanke marmeren wanden,
verlevendigd door zwarte banden, een paar deuren en
0 . Fl. IV 9
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, eenige smalle vensters ; om den bovenrancd loopt,eene enkele
galerij van gothische boogjes, en daaruit verrijst het ranke
dak, bekroond door een luchtig open koepeltje . Naast de
kapel, tegenover elkander, twee paleizen van machtige heerlijkheid, zwaar en geweldig, vierkante sombere massa's van
gehouwen steep met kleihe spitsbogige vensters : de verblijven van den raad en van den podesth van Pistoja. Drie
zijden van het pleintje nemen de imposante gebouwen in ;
alleen de vierde zijcle vult eene rij kleine huisjes, oude vervallen brokken, verbouwd en verknoeid, zonderling en
leelijk, maar kle-urig en meer eigenaardig dan de nette rij
opgeknapte huisjes van Brugge's marktplein . Bier spreekt
de geheele omgeving van de geweldigheid der middeleeuwen,
machtio, en imposant, somber in haar verval . Wilt ge en
aangenamer indruk van de majesteit dezer tijden? Treed
dan het paleis van den podesth binnen ; want het strenge
uiterlijk van dit paleis verbergt een monument, dat even
fraai is als indrukwekkend . Eene opene binnenplaats, aan
alle zijden omgeven door massieve pijlers en bogen ; daaronder zware en donkere gewelven, scherp afstekend tegen
het open middenvak, waarop het schelle licht der zuiderzon
blinkt ; een breede trap leidt uit den hof naar boven . En
de donkere wanden pronken met wapens en beelden ; de
gewelven schitteren in kleurige pracht . Still is het op het
pleintje, niemand bezoekt het meer ; verlaten staat in een
der gangen een eenvoudige steenen bank voor eene grijze
steenen tafel . Toch was daar eenmaal de plaats, wair de
podesth, van Pistoja terecht zat en vonnis wees, omstuwd
door een bonten stoet : een tooneel vol kleurige schoonheid, maar ook van waardigen ernst, onder het heerlijke uitspansel der breede gewelven .
Middeleeuwsche bouwwerken zijn meestal schoon ;
grootsch en geweldig zijn zij altijd . Geheel anders, is de
kunst van den nieuweren tijd ; nergens wordt dit duidelijker
dan pier to Pistoja . Enkele schreden van de Piazza del
Duomo staat het Ospedale del Ceppo, beroemd door het
fries, waarmede,.de D e l l a Robbia,'s zijne loggia versierden .
Welk een verschil! De gracieuse hal, open aan allezijden,
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luchtig en licht, wordt gedragen door slanke zuiltjes ; daarboven prijkt, rondloopend onder het lage dak, het verrukkelijke breede terra-cotta fries : de Zeven werken van
barmhartigheid .
Eene serie geestige tooneelen uit het
16e eeuwsche leven : aardige donkerbruine en witte figuurijes op matblauwen grond, of (fraaier) donkerbruin en blauw
op witten grond . Een enkel relief, het laatste, veel later
bijgevoegd, vertoont andere kleuren : figuren in roodbruin
en oranje op een groen fond, fletscher van toon, fletscher
ook van teekening . Ook dit relief is nog fraai en krachtig :
alles wat de 17e eeuw leverde is voortreffelijk, verzwakte
naklank toch van de kerniger impulsie, die de 16e eeuw
had ontvangen door de studie der oude kunst.
Mach tige invloed van de eeuwig jeugdige klassieke oudheid, waaraan het zwakkere nageslacht, als de smaak ontaardt en de stijI verwildert, altijd weder nieuwe motieven ontleent van strengheid, door vroolijkheid getemperd! Als, de
kunstrichting, die eenmaal de machtige hal van het Palazzo
del PodestA, schiep, is afgeleefd en verzwakt, dan breekt
in Italic, de eeuwige bron van het schoone, eene nieuwe
richting zich baan, en schept monumenten, die verrassen
-en boeien door iets geheel nieuws, door de frischheid der
jeugd . Open en luchtig staat daar reeds vier eeuwen- de
loggia van het hospitaal van Pistoja ; helder en bl -de,
prijken daarboven de geestige figuren van D e 11 a R o b b i a' s
kunstvaardige hand . Vier eeuwen staan ze daar ; de tijd
heeft ze ontzien : nog stralen ze u tegen in kleurige schitteXing, - beeld van den tijd, toen van Italic uit de niouwe
stijI zijn triomftocht begon door Europa, om overal nieu
licht to brengen en riieuw leven, toen het oude leven
neigde ten ondergang.

DE ARBEIDSOVEREENKOMSI DER
D1ENSIBODEN
DOOR

Jhr . Air . H . S M I S S A-ERT .

Wanneer iedere -belanghebbende tevens was een belangstellende en wanneer elke belangstellende zich eenige
moeite wilde getroosten cm na to gaan wat voor hem to
weten gewichtig is, dan zoude zeker in zeer breede kringen
met aandacht kennis zijn genomen van het op 28 Januari
1 .1 . verschenen ontwerp van wet tot regeling der arbeidsovereenkomst ook van dienstboden, een regeling, die bestemdis in de plants to treden der bepalingen, neergelegd in de
artt . 1637-1639 van ons Burgerlijk Wetboek . Dat de vraag,
inhoever , deze wijziging van ons ,dienstboden-recht" ingrijpend en een verbetering zal blijken to zijn, inderdaad
voor zeer velen in den laude van overwegend belang mag
worden geacht, volgt reeds uit het feit dat er ten onzent,
over het jaar 1902 wares. 20827 vrouwelijke dienstboden
van 18-20 en 66416 van 21 jaar en daarboven, in totaal
dus (ongerekend de huisbedienden beneden 18 jaar) 87243
personen, waarbij men nog kan voegen 5172 mannelijke
huisbedienden, koetsiers, stalknechts enz . De jaarcijfers",
waaraan deze opgave is ontleend, leeren ons voorts dat er
(mede over 1902) waren 43144 personen of gezinnen, die
66n dienstbode (Iste klasse van 21 jaar of ouder) hielden ;
8346 inQt 2 dergelijke dienstboden ; 1864 met 3 ; 584 met 4 ;
270 met 5 ; 139 met 6 ; 56 met 7 ; 32 met 8 ; 12 met 9 en.
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,eindelijk 25 personen of gezinnen, die 10 of meer dienstboden hielden .
Blijkt uit deze gegevens reeds voor hoe breede lager .
onzer maatschappij de regeling der verhouding tusschen
'deze ,werk-evers" en ,arbeiders" een zaak van practisch
belang is, toch is er reden to over om aan to -n emen dat
slechts zeer weinigen van de zeer vele belanghebbenden
kennis hebben genomen van die regeling. Noch in de
kringen der ,mevrouwen" ., noch in die der dienstboden
behoort de lezing der wetsvoordrachten, welke bij de StatenGeneraal worden ingediend, tot de dagelijksche lectuur ;
de eersten zouden zichzelven bovendien wellicht niet dadelijk
herkennen in de door het ontwerp genoemde ,werkgevers-",
de laatsten niet aanstonds bevroeden dat zij de ,arbeiders"
zijn, waarvan in de artikelen wordt gesproken . Doch ook
was de qualificatie voor iedereen duidelijk geweest, dan
nog zouden de andere ,technische" termen, als ,eenzijdige
verbrekiug" enz. de lezeressen allicht hebben afgeschrikt .
Ret schijnt dus Been overbodig werk, waar dit ontwerp
voor zoovelen van zoo groot belang en tevens waarschijnlijk
van zoo geringe bekendheid is, na to gaan wat de voorgestelde wijziging inhoudt en vooral ook, waarop zij in de
praktijk verm- oedelijk zal neerkomen .
Vooraf echter moge omtrent dit laatste punt een meer
algemeene opmerking worden gemaakt . De ,overeenkomst"
tusschen de mevrouw en haar dienstbode is er een van
zeer bijzonderen aard : bij geen andere overeenkomst (koop,
huur enz .) staan ,partijen", die haar aangaan, tot elkaar
in zoo nauwe aanraking, in zoo voortdurende, dagelijksche,
persoonlijke betrekking als juist hier . Maar daaruit volgt
dan ook dat juist hier tal van vragen zullen rijzen, waarop
van den wetgever geen beslissing kan worden verwacht ;
hier toch ontstaan over en weer allerlei zedelijke verplichtingen, waaromtrent de wetgever zich wel door een declamatie kan uitspreken, maar waarvan hij de behoorlijke
nakoming niet kan waarborgen door een stellige wetsbepaling, allerminst wel door straf to stellen op de overti eding.
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Zoo zal dus altijd op dit bijzonder gebied de invloed
van den wet(),ever uitteraard beperkt z--jn ; toch kan een
regeling als de ontworpene veel nut stichten . De thans
op dit stuk geldende artt . 1637-1639 van het Burgerlijk
Wetboek zijn uiterst sober : het li;gt trouwens voor de
hand, dat men in chic artikelen niet de rechten en verplichtingen van ,werkgevers" en ,arbeiders" (mevrouwen
en dienstboden) volledig -kan regelen ; die schromelifte
onvolledigheid nu moest natuurlijk leiden tot even groote
onzekerheid ten aanzien van allerlei belangrijke aangelegenheden . Welnu, de zooveel uitvoeriger regeling, thans ontworpen, zal in vele gevallen een einde maken, aan den
heerschenden twijfel ; het zal voortaan voor elk geval vaststaan wat de bedoeling des wetgevers is geweest . En
daarmee is reeds veel gewonnen, al blijft de vraag over in
hoever in de praktijk van het clagelijksch ]even met die
bedoeling des wetgevers feitelijk rekening zal worden gehouden . let is immers mogelijk en het geval zal zich zeker
vaak voordoen, dat een toepasselijke wetsbepaling door
,,partijen" eenvoudig niet wordt toegepast .
Ret ontwerp bevat voorschriften en regelen, die onderdwingend" . De
scheiden worden als ,aanvullend" of
.,aauv
-ullende"
regelen
dienen
om
aan
to
vullen
de leemten,
,
die de contractanten mochten hebben gelaten bij het vaststellen der wederzijdsche rechten en plichten ; hebben zij
b.v . wel de hoegrootheid van het loon vastgesteld, doch
niet : wanneer dat zou worden ui.tbetaald, dan vindt men
in de wet regels daaromtrent, die dus gelden zullen wanneer partijen daarvan niet zijn afgeweken . - De ,dwingende" bepalingen dwingen partijen zich to onthouden van
bepaalde afspraken, welke de wetgever ongewenscht acht ;
hij verbiedt dus bepaalde regelingen door ze reeds vooraf
nietig to verklaren ; - hij beperkt dus de vrijheid van de
coutracteeren den binnen zekere door hem getrokken grenzen .
,,,Gij moogt" - zoo b .v . spreekt, hij tot partijen - ,gij
moogt wel afspreken dat in sommige gevallen een van u
beiden een boete zal moeten betalen, maar die afspraak
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moet dan in den door mij vastgestelden vorm worden ge-maalct en ik duld ook geen hoogere boeten (Ian tot zeker
door mij bepaald bedrag ."
Ret scheen noodig dit punt voorop to stellen om reeds
aanstonds to doen zien dat en waarom verschillende artikelen
van het ontwerp voor de praktijk der betrekking tusschen
mevrouwen en dienstboden niets of niet veel zullen beteekenen . Wat toch is de zaak? Er zal heden ten dage wel
niemand to vinden zijn, die - bij het ,hure-a" van een,
dienstbode - een schriftelijk stuk opmaakt, waariii hij zijn
eigen rechten en
tegenover de dienstbode
en ook de rechten en verplichtingen van deze tegenover
hem boekstaaft om dan dit document zelf to onderteekenen
en aan de ander ter onderteekening voor to leg gen . Nu,
het ontwerp eischt ook niet dat dit voortaan zal gebe -uren -.
inondeling, gelijk tot no-n toe gebruikelijl-was, zal de zaak
ook onder de werking dezer wet kunnen worden afgedaan .
31 a a r - zegt het ontwerp - wanneer gij moncleliny alles
afdoet, dan kunt gij ook verschillende bijzondere afspraken,
die overigens wel mogelijk en wel geoorloofd zij*n, niet
maken, want voor die bijzondere afspraken eisch ik den
schriftelijken vorm . - De wetgever had ongetwijfelclgoede redenen om to vorderen dat sommige speciale bepalingen :net maar mondeling mochten, doch schriffielift
moesten worden vastgesteld . Doch het is duidelijk dat hij,
door then eisch feitelijk al zulke afspraken stelt buiten de'Praktift van de betrekking tusschen deze ,werkgevers"
(mevrouwen) en deze ,arbpiders" (dienstboden) . In theorie,
is het zeker denkbaar dat er schriftelijke dienstcontracten
gemaakt zullen worden, doch waarsebijnlijk is het allerminst en - geschiedt het niet - dan vallen daardoor
geheele reeksen belangrijke wetsbepalingen buiten de praktijk . Het ontwerp zegt b .v . dat het loon van de nietinwonende dienstbode (behalve, natuurlijk, in geld) ook kan
worden bepaald in voedsel, in het gebruik en genot van
vuur en licht, in kleeding en ook in ,onderricht" ; inaar
bij dit laatste wordt bepaald, dat - wanneer de iaietinwonende dienstbode voor een deel haar loon in den vor

van onclerricht zal krijgen - dit punt vooraf schriftelijk
uioet zijn vastgesteld . Nu . schijnt het ons onbetwijfelbaar
dat deze eisch van den schriftelijken vorm teingevolge zal
hebben dat zoodanige afspraak nooit wordt gemaakt of
liever : dat zij wel gemaakt wordt, maar dan mondeling als
-tot nog toe, dus in een norm, dien de wet niet toelaat .
En wordt dan - wat ook al niet zeer waarschijnlijk is
,de rechter ooit geroepen over een daaruit voortvloeieiad
geschil uitspraak to doen, clan zal hij deze afspraak nietig
verklaren (omdat Been schriftelijk stuk kan worden overgelegd) . Genoeg om to doen zien dat de wetsbepaling
omtrent het onderricht van niet-inwonende dienstboden als
deel van hun loon voor de praktijk geen waarde heeft .
Telkens weer Millen wij trouwens bij het verder onderzoek
van het ontwerp stuiten op then eisch van schriftelijken
vorm ; het zal dan genoeg zijn naar het boven aangevoerde
to verwijzen om er aan to herinneren dat daardoor voor
de praktijk aan deze bepalingen geen beteekenis kan worden
toegekend.
Een bepaling, waarin het ontwerp afwijkt van het tot- nog toe geldend recht, is deze : dat de gehuwde vrouw als
dienstbode zich mag verbinden zonder dat haar man daartoe
zjjn toestemming geeft . Doch - zooals de Minister zelf
zegt - deze regeling komt overeen met de heerschende
praktijk, m . a . w . geregeld placht tot nog toe buiten de wet
om de gehuwde vrouw zich als arbeidster in 't algemeen
of ook als dienstbode to verhuren zoAder vooraf haar man
daarin to kennen ; van zijn kant placht de man daarin to
berusten en niemand dacht er aan zoodanige overeenkomst
nietig to doen verklaren omdat de toestemm ing van den
man had ontbroken . Zal nuu voortaan die toestemming
'
onnoodig zijn, dan zal dit voor de praktjjk dus geen verschil
maken .
Vrijwel hetzelfde zal gelden ten aanzien van miiLiderjarigen . Het ontwerp ste'lt den eisch dat de minderjarige
worde gemachtigd door zijn wettelijken vertegenwoordiger
(vader, voogd enz .) . Maar, wel voorziende dat zoodanige
machtiging trots then wettelijken eisch in de praktijk veelal
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zal uitblij'ven, heeft de ontwerper daaraan toegevoegd dat
ook zonder de machtiging Loch wel een regelmatige toestand
kan geboren worden . Wanneer n .l . een minderjarige geen
machtiging van zijn vader of voogd heeft gevraagd of ver-kregen en hij heeft zich Loch verhuurd en hij heeft reeds
veertien dagen bij den ,werkgever" arbeid verricht zonder
dat de vader of voogd zich daartegen heeft verzet, dan is
de zaak evengoed in orde als wanneer hij near den eisch
der wet dadelijk gemachtigd was geweest . Nu weet men,
dat tot Dog toe minderjarigen zich veelal tot een dies st
verbinden zonder ,machtiging" van vader of voogd en dat
dezen niet gewoon zijn daartegen op to komen . Ret eenige
onderscheid zal dus dit zijn, dat - wanneer het on twerp
wet is - een wader of voood, wiens machtiging niet gevraagd of verkregen is, binnen veertien dagen zal moeten
vragen dat de rechter aan de onregelmatige verbintenis
een einde make . Intusschen is het niet gebruikelijk hier
de tusschenkomst van den rechter in to roepen ; heeft de
vader bezwaar tegen den dienst van den minderjarige, darn
maakt hij zelf daaraan een einde . Zoo gaat het thans en
zoo zal het wel blijven gaan .
Belangrijker schijnt de to verwachten wijziging ten
aanzien van den hand- of godspenning. Ret Burgerlijk
Wetboek laat zich daar niet over uit en de regelen, die
thans daaromtrent gelden, berusten dus niet op wetsbepalingen, dock op gewoonte en gebruik . De gewoonte en het
gebruik clan breugen thans mee dat, wanneer een godspenning is gegeven en aangenomen als tastbaar bewijs dat
men zich over en weer heeft verbonden, die verbintenis
Loch weer kan worden verbroken door de mevrouw, zoo
zij den penning laat behouden, door de dienstbode, zoo zij
het geld terug geeft . Riertegen nu verzet zich het ontwerp :
het bepaalt nadrukkelijk dat men niet weer van elkaar of
is door het laten houden of teruggeven van de handgift .
En deze wijziging schijnt niet onbelangrijk . Doch is het
meer dan schiju? Stel dat nu in strijd met de bepalingen
der wet een dienstbode haar penning terugbrengt, wat dan?
Haar ,verbintenis" is daarmee diet to niet gedaa-u ; zij heeft
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zicli schuldig gemaakt aan wat het ontwerp noemt 5 ,eigenmacEtige verbreki -acr der dienstbetrekking" en zij is deswege
aan de andere partij een schadeloosstelling verschuldigd . Maar
is het nu f e gelooven dat de mevrouw, aan wie de godspennin g
teruggegeven is, zich grondend op de bepalingen der wet,
schadeloosstelliin g gaat vorderen van de dienstbode ? In theorie
is zeker ook dit denkbaar, maar in de praktijk? Weinig
minder onwaarschijnlijk is het tegenovergestelde geval, dat
de dienstbode, aan wie gezegd is dat zij de handgift behouden kan loch dat van haar diensten geen gebruik zal
worden gemaakt, van de mevrouw in quaestie een schadeloosstelling vorderen gaat . Doch wanneer noch het een
nosh hot ander geschiedt, wanneer dus de straf op de door
den wetgever afgekeurde praktijk uitblijft, dam zal die
pi-aktift zich handhaven en het verbod des wetgevers zal
een doode letter blijven .
Er is ten aanzien van dit punt in het ontwerp nog
eene bepaling, welke afwijkt van het geldend gebruik .
Volgens dit laatste kan de dienstbode die toch liever niet
in den dienst wil treden, waartoe zij zich verbonden had,
maar die toch ook niet de 5 pCt ., haar bij voorbaat geschonken, terug wil geven, zich redden door (zooals het
heet) den godspeuning to gaan verdienen, d .i . door in
dienst to gaang
dock na drie dagen of langer den dienst
weer to verlaten . (Veelal is de mevrouw op een dergelijke
tijdelijke betrekking niet gesteld en ontslaat de dienstbode
daarvan door haar eenvoudig den penning to laten behouden) .
Ret ontwerp nu kent eenn zoodanig ,verdienen" van den
godspenni -ng niet ; het bepaalt echter dat, wanneer een
dienstbode zich verbonden heeft voor meer dan drie maanden (of wel voor onbepaalden tijd) en zij verlaat den dienst
na verloop van drie maanden (of korter tijd), alsdan de
I
godspenning - then zij vooraf immers had gekregen - kan
worden afgehouden van het haar toekomend loon . Deze
regel is nieuw, doch vindt in zeker opzicht een aanlknoopingspunt in het nu geldend gebruik : de gewoonte toch brengt
thans mee dat dienstboden met Nieuwjaar enz . .,wenschen",
waarmee dan stilzwijgend to kennen gegeven wordt dat zij
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van haar leant verlangen in den dienst to blij*ven ; heeftde dienstbode met Nieuwjaar ,,gewenscht" en de Nieuwjaarsfooi ontvangen, dock zegt zij niettemin met 1 Februari
den dienst op tegen 1 Mei, clan is zij volgens usance verplicht - gelijk meer dan eens ook de rechter besliste de fooi terug to geve-n . In deze gevallen is dus, zooals .
men ziet, well niet sprake van een bij het sluiten, maar
dan Loch van een bij de vermoe-delij*ke voortzetting van den
dienst gedane gift, welke moet worden ,verdiend ." De
nieuw-ontworpen regel steunt dus op hetgeen reeds gebruikelijk is ten aanzien van Nieuwjaars- en kernaisfooien .
Dat die nieuwe regel overigens veel beteekent, zal wet
niemand willen beweren.
Verder het ontwerp doorlezend, ontmoet men eenige .
bepalingen, welke ook op dienstboden wel betrekking hebben,
doch voor dezen van geen of geriu- practisch
belang
belangzullen
t,
zij*n : zoo de regel, waarin de wetgever uitmaakt op welk
loon iemand aanspraak heeft, wanneer niet vooraf zeker
loon is vastgesteld : het is duidelijk dat juist omtrent dit
punt (de hoegrootheid van het loon) meer dan omtreia-b
eenig ander punt dadelijk een ondubbelzinnige afspraak
tusschen de meesteres en de dienstbode pleegt to worden
gemaakt ; zoo ook de bepaling, inhoudend het verbod van
zoogenaamde
gedwoncren winkelnering", een misbruik
waarvan, voor zoover ons bekend, niet dienstboden gewoonlijk de slachtoffers zijn .
Wij zijn nu genaderd tot de regelen omtrent het
,,reglement." Ret ontwerp bepaalt dat de ,werkge -ver", dusin ons geval de mevrouw, onder zekere voorwaarden bevoegd is een reglement to makes, aan welks bepalingen
de arbeider (dienstbode) zal zijn onderworpen . Zoodanig
reglement nu moge denkbaar zijn b .v . voor de bedienden
in een groot hotel - men kan zich kwalijk voorstellen een
huisvrouw, die voor het richtig bestier van haar huishouden
allerlei regelen op schrift brengt (want de schriftelijke
vorm is hier vereischt), naar welke regelen de een of twee
dienstboden zich hebben to gedragen . En mocht de lust
daartoe ooit bij een huisvrouw opkomen, dan zijn de verdere
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bepalingen van het ontwerp op dit stuk van then aard,,
dat haar we] heel spoedig die lust weer vergaan zal : niet
slechts .met de dienstbode, wil het reglement voor haar
verbindend zijn, vooraf verklaardd hebben zich daarmede to
vereenigen ; niet alleen moet een volledig exemplaar daarvan gratis door of vanwege de huisvrouw aan de dienstbode zijn verstrekt ; (het een en het antler is practisch niet
bezwaarlijk) ; - maar : een door de mevrouw onderteekend
volledig exemplaar moet door haar of van harentwege
ter griffie van het kantongerecht voor een ieder ter inzage zijn
neergelegd . Nu behoeft men wel geen groot profeet to
zijn one to durven voorspellen dat onze huismoeders dezen
laatsten eisch nooit zullen willen vervullen . En - daar
zonder die vervulling het reglement ook niet verbindend
is - zullen zij op then grond reeds afzien van een mogelijk voornemen om den ,arbeid" in haar huishouden to
reglementeeren .
Werd in den aanhef dezer beschouwingen door ons
reeds opgemerkt dat verschillende afspraken, tusschen de
mevrouwen en de dienstboden volgens het ontwerp ver-<)orloofd, practisch niets beteekenen zullen omdat die
afspraken slechts dan veroorloofd en alleen dan geldig zijn,
wanneer zij gemaakt zijn in een schriftelijke overeenkomst ;
dezelfde opmerking kan gelden ten aanzie.n van het reglement : zoo men geen schriftelijke overeenkomst wil waken;
kan men de bijzondere afspraken, welke het ontwerp toelaat,
neerleggen in een reglement ; doch daar ook dit reglement
een schriftelijk stuk moet zijn (bovendien, gelijk wij zagen,
ter griffie gedeponeerd!) is er ook langs dezen weg voor die
speciale regelingen Been ruinnte .
net is juist op dezen grondd dat hetgeen het ontwerp
vaststelt ten aanzien van boete-oplegging voor de praktijk
der dienstboden-overeenkomst waardeloos zal blijken . Kan
men zich veel eerder een huisvrouw denken, die boeten
stelt bv. op het breken, op telaat komen en andere dergeHike overtredingen, clan een, die een reglement uitvaardi-t,
het ontwerp verwijst ook de boeten naar het gebied
der onwaarschijnlijkheden door ze aan het reglement vast to
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koppeleia : de boete toch moet gesteld zijn op de overtreding
van de bepaling van een reglement en in dat reglement
inoet de boete zijn aangegeven . En daar nu, zooals gezegd,
de praktjjk wel geen dienstboden-reglementen zal kennen,
zal zij het ook zonder boete-bepalingen moeten doer . 't Is.
waar, een reglement is voor de geldigheid van boetebepali-ugen niet volstrekt onmisbaar ; zij kunnen ook in de
overeenkomst worden vastgesteld, maar deze moet alsdan
schriftelijk zijn aangegaau ; men ziet dus dat deze Aweedemogelijkheid voor de praktijk al even onvruchtbaar zijn
zal als de eerste. Doch ook al werden deze bezwaren overwonnen, al ging een huisvrouw er toe over een reglement
voor haar dienstboden uit to vaardigen of een schriftelijke
overeenkomst met haar aan to gaan om aldus tot het stellen
van boete-bepalingen to kunnen geraken, dan nog zou het
outwerp aan de toepassing van zoodanige bepalingen vele
bezwaren in den weg leggen : de huisvrouw zou natuurlijk
het bedrag der opgelegde boeten willen afhouden van hetaan de dienstbode toekomend loon, doch wilde zij daartoe ,
bevoegd zijn, dan zou zij bij het opleggen van een boete
telkens aan de dienstbode een schriftelijk bewijs moeten
afgeven, waarop vermeld stond : het bedrag der boete, den
tijd waarop, de reden waarom en de bepaling (van reglement,
of overeenkomst) op grond waarvan de boete is opgelegd! . . .
Genoeg reeds om to doen zien dat ook dit instituut aan
de praktijk der dienstboden-overeenkomst voorbijgaat.
Bij het volgend punt : de verplichtingen van den werk
gever (huisvrouw) ten aanzien der betaling van het loon,,
zijn er echter eenige nieuwe bepalingen, welke ook voorr
de arbeidsovereenkomst van dienstboden van wezenlijk
belang zijn . Vooreerst treft men pier den regel aan, dat
het loon, wanneer het is vastgesteld per,uur, dag, week,
maand, kwartaal enz ., verschuldigd is van den eersten dag
tot den laatste-n l dus van den dag, waarop de ,dienst is.
begonnen tot den dag, waarop de dienst is ge8indigd . 1),
1) Ret betreft hier, gelijk men ziet, de vraag over hoeveel tijd het
loon is v e r s c h u I d i g d ; een ander punt is : op welken tijd het loon is verschuldigd, d .w .z . wanizeer het loon moet worden u i t b e t a a l d .
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Het is duidelijk dat deze bepaling vooral dan van beteekenis
is, wanneer er tusschentijds een einde komt aan den dienst,
bv . midden in een kwartaal, terwijl de dienstbode geregeld aan
het einde van elk kwartaal haar loon kreeg . In hoever flu is
4eze bepaling nie-uw? Het Burgerlijk Wetboek zegt in een van
de drie artikelen, die over dienstboden handelen, dat wanneer
dieustboden binuen den bepaalden of gewonen huurtijd
den dienst zonder wettige redenen verlaten, zij ,het verdiende loon" verbeuren, d . w. z . het sedert de laatste
betaling verdiende loon, zoodat dus een dienstbode, die in
den loop van een kwartaal zonder geldig motief den dienst
verlaat, geen betaling ontvangt over de dagen, waarop zij
in dat aangevangen kwartaal nog gediend had. Volgens
het ontwerp nu zal zij in dit geval aanspraak hebben op
loon ,tot op den dag", gelijk het Burgerlijk Wetboek
thans reeds toekent aan de dienstbode, die door den
,,meester", zonder dat deze daarvoor redenen aanvoert, wordt
weggezonden ; volgens art . 1639 B . W., toch moet de
meester in zoodanig geval aan de dienstbode zekere schadeloosstelling voldoen (n.l . het loon over zes wekeia),,behalve
het verschenen loon", order welke laatste uitdrukking het
loon tot op den dag pleegt to worden verstaan . - De
praktijk brengt bovendien thans reeds mede dat, wanneer
,aan den dienst tusschentijds met onderling goedvinden een
einde wordt gemaakt, de vertrekkende dienstbode het loon
tot op den dag krijgt . De regel van het ontwerp, dat het
loon ,van dag tot dag"' verschuldigd is, zal dais slechts,
,een verandering brengen in die gevallen, waarin zonder
geldige redenen door de dienstbode een einde aa-n de dienst
wordt gemaakt .
Belangrijker zijn de consequenties van andere bepalingen
-in het ontwerp, die ook over het verschuldigde loon han-delen . Geen loon zal verschuldigd zijn voor den tijd
gedurende welken de dienstbode niet als zoodanig is , werkzaam geweest . Nie-uw is deze bepaling slechts in zoover
,als tot- nog toe een zoo stellige uitspraak van den wetgever op dit stuk voor de dienstboden-overeenkomst
,ontbrak, doch ook zonder die uitspraak werd en wordt ook
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thans reeds aangenomen dat deze regel geldt . Maar het
ontwerp voegt aan then regel twee beperkingen, twee uitzonderingen toe, welke de aandacht verdienen .
Noemen wij eerst de tweede : de dienstbode verliest,
hoewel zij als zoodanig niet werkzaam geweest is, haar
aanspraak op het loon niet, wanneer zij wel bereid was geweest de gebruikelijke werkzaamheden to verrichten, maar
de andere partij (haar mevrouw) daarvau geen gebruik heeft
gemaakt . Wil men zich dezen repel practisch toegepast
denken, dan stelle men het geval, dat een familie op refs
gaat dock niet aan de dienstbode den dienst opzegt . Bracht
ook thans reeds het gebruik - gelijk volkomen verklaarbaar en billijk is - mede dat ook over then ongevraagden
vacantietijd loon aan de dienstbode wordt uitbetaald, het
ontwerp maakt van dit gebruik een met zooveel woorden
in de wet vastgestelden repel. - In dit verband moet nog
een andere bepaling uit het ontwerp worden genoemd :
wanneer de mevrouw tijdelijk verhinderd is aan de dienstbode kost, inwoning enz . t o verschaffen (hetgeen als een
deel van haar loon wordt aangemerkt) en wanneer die verhindering niet het gevolg is van een aan de dienstbode
op haar verzoek verleend verlof, dan moet aan de dienstbode een vergoeding voor dat geniis worden betaald ; indien
het bedrag van die vergoeding niet vooraf reeds bepaald
was (n .l . bij de overeenkomst, wat wel zeer zelden bet
geval zal zijn), dan beslist het plaatselijk gebruik over de
vraag hoeveel schadeloosstelling moet worden gegeven .
Men ziet dat de wet pier vaststelt wat reeds als het geven
van ,kostgeld" gewoonte was : gaat de familie op refs en
wordt de dienst niet opgezegd, dan moet aan de dienstbode kostgeld worden gegeven ; dit is dus niet noodig,
wanneer de dienstbode zelve eenigen tijd vrijaf vraagt b .v .
om haar elders gevesti-de familie to gaan bezoeken.
De andere uitzondering op den regel, dat wie niet
werkt ook niet zal eten d .w .z . dat wie niet als dienstbode
in functie is, daarvoor ook Been loon krijgt, is deze : het
loon is Loch wel verschuldigd, wanneer de dienstbode verhinderd was den arbeid to verrichten wegens ziekte, masts
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deze ziekte niet veroorzaakt zij door opzet (dus willens en
wetens) of door onzedelijkheid . Ret spreekt echter van
zelf dat de verplichting tot betaling van loon ook bij ziekte
niet lanoer duurt dan over den tijd, dat de dienst voortduurt, m .a .w . wanneer er geen uitzicht is op vrij spoedig
herstel, zal de naevro -aw - door de wet verplicht om a an.
d e zieke dienstbode het loon to betalen - allicht haar den
dienst opzeggen ; zoodra deze dan den dienst verlaat, eindigt
de verplichting .
Ret ontwerp bevat nog eene bepaling, welke gevoeglijk
hier kan worden besproken : wanneer de (inwonende) dienstbode getroffen wordt door een ziekte of ongeval, moet de
,,werkgever" (mevrouw) voor haar behoorlijke verpleging
en geneeskundige behandeling zorg dragen, voorzoover
daarin niet voorzien is ,uit anderen hoofde" (b .v. doordat,
de dienstbode lid is van een ziekenfonds) ; de mevrouw mag
niet de kosten der eerste zes weken op de dienstbode verhalen, indien althans niet de ziekte (of het ongeval) het
gevolg is van een lichaamsgebrek, dat de dienstbode voor
haar willens en wetens bij de iudiensttreding had geheim
gehouden of indien althans niet de ziekte of het ongeval
willens en wetens of door onzedelijkheid van de dienstbode
is veroorzaakt . In deze twee laatste gevallen mag de mevrouw
dus wel de kosten der eerste zes weken op de dienstbodee
verhalen, maar zij blijft ook dan verplicht voor behoorlijke
verpleging en geneeskundige behandeling zorg to drag en .
In hoever wordt door deze wetsbepalingen iets i -ngevoerd,,
dat heden ten dage niet reeds gebruikelijk was? De Minister zegt dat het onzeker is (onder de nu geldende bepalingen), welke aanspraken een dienstbode in dergelijke
gevallen kan doen gelden ; ,de practijk is zeer versehillend ."
Volledigheidshalve moet hier nog 44n punt worden
vermeld : behalve bij ziekte beurt de dienstbode haar gewoneloon ook (volgens het ontwerp), wanneer zij verhinderd is
als zoodanig werkzaam to zijn .wegens een door wet of
overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting." Van veel belang schijnt deze bepaling ons niet ; de
Minister wijst er op dat zij niet van toepassing zal zijn,
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indien zoodanige verplichting vervuld kan worden in den
vrijen tijd van de dienstbode, ,gelijk in de meeste gevallen
de uitoefening van de st-embevoegdheid," 1) verplichting tot
aangifte bij den burgerlijken stand enz . ; ook niet : indien
van overheidswege een vergoeding wordt gegeven, gelijk de
militaire dienst of de verschijning voor den rechter als
getuige . - Men ziet uit deze voorbeelden reeds dat de
toepassing dezer bepaliing niet veelvuldig zal voorkomen en
dan nog meestal uitsluitend ten aanzien van mannelijke
bedienden ; men kan hierbij ook nog opmerken dat veelal
de noodzakelijkheid der vervulling van ruilitairen dienst b .v .
door den huisknecht zal leiden tot opzegging van den dienst,
warn eer zijne diensten als zoodanig niet gedurende geruimen
tijd kunnen worden ontbeerd .
Ten slotte moge pier nog worden aaingestipt dat het
ontwerp de bovenstaande bepalingen omtrent het verschuldigde loon vaststelt als regelen van ,dwingend reAt", hetgeen dus beteekent dat men niet daaromtrent lets antlers
kan afspreken : zoodanige afspraak erkent de wetgever uiet ;
hij verklaart die eens en voor al nietig .
Verschillende bepalingen omtrent de betaling van loon
kunnen wij voorbijgaan als van geen belang voor de praktijk
der dienstbodenovereenkomst . En wat het ontwerp bepaalt
omtrent den tijd, waarop het loon moet worden voldaan,
sluit zich volkomen aan bij hetgeen reeds nu als gewoonte
geldt : is het loon bij de week of korter vastgesteld, dan
moot 'yet ten minste eenmaal per week worden betaald ; is
het vastgesteld per tijdruimte gelegen tusschen eene week
en eene maand, clan moet het ten minste eenmaal in die
tijdruimte worden voldaan ; loon per maand moet ten minste
eenmaal per maand en loon dat bij langeren tijd dan eene
maand is vastgesteld moet ten minste eenmaal per kwartaall
betaald worden .
Een nieuwigheid geeft het ontwerp door to bepalen
dat :t indien het loon niet uiterlijk den derden dag na den
boven aangewezen termijn betaald is, daarvoor een vergoeding
1) Aldus de Minister. Loch is de uitoefening van deze bevoegdheid
wel de vervulling van een verplichting?
0 . E . IV 9
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ten bedrage van 5% voor den 4den tot den Ssten dag en
1% voor elken volgenden dag is versch -uldigd, totdat de
vergoeding 50% (dus de helft van het oorspronkelijk ver,;chuldigd loon) heeft bereikt . Maar zal deze nieuwe bepaling in de praktijk vaak worden toegepast?
Van nog minder waarde voor die praktijk schijuen ons
de regelen, die het ontwerp geeft ten aanzien van ,schuldvergelijking ;" onder zekere voorwaarden zal op het loon
kunnen worden gekort het, bedrag van schulden, die de
dienstbode tegenover den werkgever (mevrouw) heeft aangegaan. Doch wanneer men nagaat welke schulden volgens
het ontwerp hiervoor in aanmerking komen, dan zal men
zien dat de practische beteekenis dezer bepalingen voor de
dienstboden-overeenkomst uiterst gering is .
Niet minder negatief schijnt de beteekenis der regelen
in het ontwerp, W'elke aan het ,staangelcl" (de'compte) zijn
gewijd : de werkgever is bevoegd to bedingen dat hij een
zeker bedrag op het loon zal inhouden om daaruit eventueel
door den arbeider verschuldigde schadevergoeding to verhalen ; terwijl bij elke loonbetalb3g niet meer dan het 1 /,j
van het alsdan verschenen loon mag worden ingehouden,
zal het totaal niet meer mogen bedragen dan het wettelijk
beloop der schadeloosstelling, die verschuldigd is wanneer
de arbeider zonder geldige redenen tusschentijds den dienst
verlaat . Het behoeft wel Been betoog waarom zoodanig
staangeld een, ook ten onzent reeds vrij vaak deugdelijk
gebleken, middel is ter voork6mi -ng van werkstaking of in
't algemeen van tusschentijdsche verbreking der dienstbetrekking zonder gegrond motief . Volkomen terecht is
erop gewezen dat de economisch-zwakkere juist als zoodanig
sterker is dan zijn wederpartij, wanneer er van schade vergoeden sprake zal zijn : de executie van het tegen een
arbeider verkregen vonnis biedt zoo geringe kans op succes,
dat daarvan reeds bij voorbaat pleegt to worden afgezien
en men daarom zelfs niet poogt een vonnis tegen hem to
verkrijgen . Aan die feitelijke onaantastbaarheid van den
economisch-zwakke maakt het (v66r bijna dertig jaar door
mr. V e e g e n s reeds aanbevolen) instituut van het staangeld
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verschuldiomd zal zijn, dat wordt door inhouding op het loon
van den aanvang of als een cautie bij den werkgever gedeponeerd en blijft daar berusten totdat het U zijn waarborgfunctie vervult of die vervulling zeker en vast ondenkbaar
is . Er zou zeker ook in de praktijk der dienstbodeiaovereenkomst voor toepassing van dit even eenvoudig als
billijk en doeltreffend middel alleszins ruimte zijn, doch ook
hier heeft de ontwerper (om misbruiken to voork6men)
bepaald dat een afspraak tot het inhouden van zoodanig
staangeld slechts gemaakt mag worden of bij schriftelijke
overeeDkOMSt bf bij reglement, en voorts : dat ook de inhouding telkens moet geschieden tegen schriftelijk bewijs . Men
kan toestemmen dat deze eischen inderdaad behoorden to
worden gesteld, doch het schijnt evenzeer onbetwijfelbaar
dat die eischen tevens de hier verleende bevoegdheicl maker
tot een voor de praktijk der dienstboden-overeenkomst doode
letter : men kan zich - meenen wij - zeer moeilijk een
huisvrouw denken, die bij het huren van een dienstbode
met haar schriftelijk overeenkomst dat telkens 1 /5 van het
loon tot op het wettelijk totaal voor eventueele schadeloostelling zal worden ingehouden ; een enkelen maal moge
zoodanige schriftelijke afspraak worden gemaakt, regel zal
dat wel nimmer worden . En wanneer zoo iets niet regel
wordt, draagt de uitzondering alt~jd het hatelijlx karakter
van een bijzonderen maatregel, wegens bijzonder wantrouwen
genomen .
Het ontwerp somt nog meer verplichtingen van den
,,werkgever" (huisvrouw) op, zegt ook welke verplichtingen
op de dienstbode rusten ; dit alles echter komt beter ter
sprake, wanneer de vraag aan de orde wordt gesteld : wat
,,grond-ige" 1) redenen zijn om tusschentijds de dienstbode
weg to zenden of voor deze om den dienst to verlaten .
Daarover straks . Doch thans reeds moet op eene nog niet
genoemde verplichting der huisvrouw worden gewezen : zij
moet aan de dienstbode, wanneer deze haar dienst verlaat,
1)

Het

Ontwerp spreekt van

,groudige" redenen, terwijl k1aar-

bliftelift gedacht is aan ,gegronde" of aan ,geldige" redenen .
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een getuigschrift geven ; (zij behoeft dit slechts dan niet
to doen, als de dienstbode tusschentijds zonder geldige ,
redenen uit den dienst is weggeloopen en geenschadeloosstelling daarvoor betaald heeft) . - Is deze verplichting
tot het geven van een getuigschrift nieuw? Ja, in zoover
als naar de opvatting van sommige rechterlijke colleges
onder het nu geldend recht een aanspraak van de dienstbode op zoodanig document niet wettelijk erkend is . diet
ontwerp sluit pier dus twijfel uit ; het regelt voorts dit.
punt op een wijze, die de moeite loont even daarbij stil
to staan .
Vooreerst kan men opmerken dat volgens het ontwerp
het getuigschrift aan de, dienstbode moet worden uitgereikt,
dus niet aan een huisvrouw, die voornemens is haar in
dienst to nemen en uu zich zekerheid wil verschaffen omtrent haar eigenschappen en bekwaamheden . De vraag
trouwens, of het getuigschrift over die eigenschappen en
bekwaa,m]3.edei3 mededeelingen zal bevatten, staat volgens .
het ontwerp uitsluitend ter beslissing van de dienstbode.
zelve : als regel bevat het getuigschrift een juiste opgave
alleen omtrent den aard van den verrichten arbeid en den
duur der dienstbetrekking ; -- het zal dus b.v . luiden : ,Ondergeteekende verklaart dat N.N . twee jaar bij haar als keuken-,
meid heeft gediend" . Meer niet . ,,Alleen op bid zonder verzoek van dengene aan wien het getuigschrift moet worden
uitgereikt" - zegt het ontwerp - d .i. dus alleen wauneer
de dienstbode bepaald verklaart dat to verlang en, bevat
het getuigschrift ook een opgave omtrent de wijze, waarop
zij aan haar verplichtingen heeft voldaan en van de redenen,
waardoor de dienst ge8indigd is 1 ) . De dienstbode zal dus
aan de huisvrouw kuniien vragen, dat deze aan het eenvoudige formulier, waarvan boven een voorbeeld werd gegeven, haar oordeel over ,die Leistungen and die Ft ffirungins Dienste" toevoegt . - Tot welke praktijk deze regel
1) De huisvrouw blijft ook volgens het ontwerp bevoegd de dienstbode zonder opgave van redenen weg to zenden ; in dat geval behoeft zij
ook in het getuipchrift die redenen niet to noemen dock moet dan doen .
uitkomen dat zij bij het wegzenden geen redenen heeft opgegeven .
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zal leiden, is niet moeilijk to voorzien . Wie meent to
kunnen rekenen op een goed testimonium, zal niet verzuimeia dat aan to vragen ; wie to vreezen heeft dat van
haar niet veel goeds zal worden getuigd, zal wenschen dat
alleen omtrent ,den aard van den arbeid en den duur der
dienstbetrekking" eene mededeeling gedaan wordt . Maar
van haar kant zal ook de mevrouw, aan wie de dienstbode
haar getuigschrift overlegt, aldus redeneeren : wanneer het
aan daze dienstbode mogelijk geweest was een gunstig
getuigenis to verkrijgen, zou zij zich dat wel verse haft en
het geproduceerd hebben ; zoo dit laatste niet geschiedt,
ligt hat vermoeden voor de hand dat een loffelijke vermelding niet to verkrijgen was . - Nog bepaalt hat ontwerp
op dit ~tuk het volgende : de huisvrouw, die weigert het
gevraagde getuigschrift of to geven, die in het getuigschrift
tegen beter weten in onjuiste mededeelingen opneemt of
die daarin teekens plaatst, bestemd om op eene niet voor
de dienstbode duidelijke wijze een oordeel over haar nit to
spreken, is zoowel jegens die dienstbode als ook jegens
anderen aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade .
Waarbij dit valt op to merken : vooreerst dat naar de bedoeli -ng des Ministers onder die ,teekens", waardoor op
eene niet voor de dienstbode duidelijke wijze een oordeel
wordt uitgesproken, niet alleen to verstaan zijn mogelijk
tusschen huisvrouwen overeengekomen (geheime) teekens,
doch ook hat gebruik van een vreemde taal ; voorts : dat bij de
aansprakelijkheid jegens anderen wegens onjuiste mededeelingen vooral moat worden gedacht aan hat geval, dat
een to gunstig luidend brevet wordt uitgereikt, waardoor
dus een huisvrouw er toe gebracht wordt een dienstbode
to huren, die zij, zoo ze de waarheid bad geweten, zou
hebben afgewezen ; eindelijk dat er echter slechts dan van
schadevergoeding sprake kan zijn, wanneer de onjuiste
mededeeling ,tegen beter weten" gedaan is, zoodat wie
onbevangen, to goeder trouw zijn (te gunstig) oordeel neerschrijft, vrij uitgaat ; hetzelfde geldt natuurlijk wanneer
hat brevet al of niet to goeder trouw to ongunstig luidt
en de dienstbode daardoor bij hat zoeken naar een nieuwen
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dienst het hoofd scoot . - Ten slotte moge er op worden
gewezen dat in het ontwerp alleen gesproken wordt over
het aan de dienstbode uitgereikt getuigsehrift ; de wet laat
zich niet in en kan zich ook niet inlaten met de gebeurlijkheid dat de vroegere ,mevrouw" aan een andere, particulier, mondeling of schriftelijk, inlichtingen verstrekt
over de dienstbode in quaestie ; zulke (schriftelifte) inlichtingen zijn zeker niet een ,getuigschrift" in den zin van
het ontwerp . ,
Maar vraagt men, na dit alles overwouen to hebben,
wat het practisch resultaat dezer bepalingen ziju zal, dan
schijnt dit vrij negatief. Een huisvrouw zal een getuigschrift moeten geven ; desverlangd moet daarin over de
dienstbode een oordeel worden uitgesproken . Een dwang
dus voor de huisvrouw, maar die weinig als dwang zal
worden gevoeld . En zoo de huisvrouw weigert, zal de
dienstbode dan door een rechterlijk vonnis haar tot schadevergoeding doen veroordeelen ? Zullen er vaak processen
gevoerd worden tusschen mevrouwen, van wie de eene
beweert dat zij schadee heeft geleden doordat de andere een
vroegere dienstbode to overmatig heeft geprezen ? Zal de
rechter vaak geroepen worden uit to maken of en in hoever
bier werkelijke schade geleden is, uit to maker oak of
inderdaadd het oordeel over een' dienstbode to gunstig
1-nidde ? Men kan zich dit alles moeilijk denken!
Wij zijn met onze bespreking der bepalingen van het
ontwerp thans genaderd tot die, welke betrekking hebben
op het be8indig'en van den dienst : dit kan geschieden of
in der minne, op normale wijze, na tijdige opzegging vooraf ;
of op een wijze en omm redenen, die buiten het normale
vallen .
Bij de eerste reeks van gevallen onderscheidt het ontwerp tusschen twee mogelijkheden : vooraf kan, van het
begin of aan, een tijdstip zijn aangewezen, waarop de dienst
zou eindigen (b .v . als men iemand in dienst neemt voor
een week, een maand of een jaar) ; het kan ook zijn dat
niet vooraf het tijdstip, waarop de dienst zal eindigen, is
aangewezen, dat men dus voor ,onbepaalden duur" zich
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over en weer heeft verbonden ; dat laatste zal het geval
zijia, wanneer de huisvrouw en de dienstbode niet een tijdstip voor be8incliging hebben vastgesteld en zoodanig tijdstip ook niet is aangegeven door het plaatselijk gebruik .
Het lijdt gees twijfel of de dienstboden-overeenkomst
in den gewonen zin van het woord wordt sebier altijd gesloten
met de bedoeling dat de dienstbetrekking van onbepaalden
dour zal zijn . Meestal huurt men niet een dienstbode en
verbindt deze zich niet voor een week, een maand of een
jaar ; gewoonlijk wordt daaromtent niets afgesproken en
het stilzwijgend voornemen van beide ,partijen" is den
dienst zoolang to laten voortduren, totdat een van de twee
blijk geeft dat niet langer to wenschen . Men bedenke hierbij
dit : het feit dat een dienstbode b .v . per kwartaal haar loon
ontvangt, beteekent niet dat zij voor een kwartaal is gehuurd of zich verbonden heeft.
Welken regel stelt nu het ontwerp voor het be8indigen van
den dienst, wanneer dat einde niet vooraf was aangewezen P
Dezen : dat zoowel de huisvrouw als de dienstbode bevoegd
is den dienst op to zeggen, mits onder deze drie voorwaarden :
1'. de opzegging moet geschieden tegen een bepaalden dag
of tegen bepaalde dagen ; zijn deze opzeggings-dagen niet
door de huisvrouw en de dienstbode vastgesteld (in de.
overeenkomst of in het reglement - wat wel nimmer zal
voorkomen), dan heeft men zich to houden aann den dag
of de dagen, die door het plaatselijk gebruik voor de zoodanige opzegging zijn aaiagewezen ; 2° . de opzeggingstermijn
is bij inwonende dienstboden zes weken vooraf, bij nietinwonende dienstboden 44ne week ; 3' . die opzeggingsterm-ij"*n
(van zes weken of 64ne week) wordt met veertien dagen
verlengd voor elk vol jaar, dat de dienstbetrekking onafgebroken heeft geduurd, met then verstande dat de aldus
telkens verlengde termijn Loch nooit meer dan zes maanden
kan zijn .
Men ziet dat de hoofdregel (sub 2°) de geldende gewoonte volgt, volgens welke de opzeggingstermijn voor eeia
inwonende dienstbode is zes weken, voor de andere 44ne
week . De bepaling sub 3° is nieuw ; zij komt hierop neer
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dat de opzeggingstermijn voor eon inwonende dionstbode
na 1 vol jaar dienst is 8 weken (niet-inwonende : 3 weken) ;
na 2 jaar 10 weken (niet-inwonende : 5) ; na 3 jaar 12 weken
(niet-inwonende : 7) ; na 4 jaar 14 weken . (niet-inwonende :
9) enz . totdat het maximum van 26 weken opzeggingtermijil
voor inwonende dienstboden bereikt is na eon onafgebroken
dienst van 10 jaar of langer, voor niet-inwonende na 13
jaar of meer. Eene nieuwe bepaling, die natuurlijk haar
grond vindt in deze overweging : naarmate de band langeren
tijd heeft bestaan, mag hij minder plotseling worden verbroken . Maar de vraagt rijst of deze bepaling inderdaad in
het voordeel is van onze huisvrouwen en van ooze dienstboden .
Heeft een (inwonende) dienstbode ergens 4 jaar onafgebroke-n
gediend, dan zal zij 14 weken vooraf haar voornemen om
peen to 9aan moeten aankoncligen ; zij zal dus Lang
Ian- er dan
drie maa-nclen vooraf moeten opzeggen en hetzelfde geldt
voor de huisvrouw, die haar ontslaan wil . Ziet de dienstbode kans elders een bv . beter bezoldigden dienst to krijgen,
dan zal zij, zoo zij 4 jaar in den vorigen geweest is, daaruit
dus niet dau na 14 weken weg kunnen gaan ; de mogelijkheid
bestaat dat door dit la -age uitstel de nieuwe dienst voor
haar onaannemelijk wordt . . . of liever : dat met de bepaling
in quaestie de hand zal worden gelicht . Ook voor de huisvrouw, die niet de dienstbode, welke 4 jaar bij haar geweest is, ',OP stel en sprong" veil wegzenden en Been .
bepaalde redenen heeft om haar tusschentijds to ontslaan,
doch meent door een ander beter to zullen worden gediend,
- ook voor die huisvrouw is hot niet gewenscht dat zij
14 weken de ,demissionaire" dienstbode moat behouden .
Zoo schijnt voor beide partijen daze nieuwe band to knellend .
Knellend is die band ook in dezen zin : dat de wetgever
van goon korteren termijn wil hooren : een afspraak, dat er
van zoodanige verlenging Been sprake zal zijn, is nietig ;
men heeft zich hier to onderwerpen aan des wetgevers wit .
Des to waarschijnlijker, dat in de praktijk zal worden gehandeld alsof daze bepaling niet in de wet stored I
Volledigheidshalve moet hier nog worden aangestipt
dat volgens hat ontwerp de dienst eindigt door den dood
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der dienstbode, niet ook door den dood der huisvrouw ; in
dat laatste geval dus zullen zoowel de dienstbode als de
erfgenamen der huisvrouw de bovenbedoelde bepalingen
nopens de opzegging moeten in acht nemen .
En thans zijn wij genaderd tot de gevallen, waarin de
dienst eindigt op andere wijze dan normaal, in der minne,
anders dan door tijdige opzegging vooraf. In de desbetreffende artikelen treft men er allereerst eenige aa -n, die
voor de praktijk der dienstboden-overeenkomst vermoedelij*Lweinig zullen beteekenen . Men herinnert zich dat de
gehuwde vrouw zich als dienstbode zal kunnen'verhuren
zonder de toestemming van haar man daartoe to vragen .
Als correctief daarvoor bepaalt het ontwerp dat de echtgenoot der dienstbode, wanneer hij meent dat haar,,arbeicl"
als zoodanig n.adeelige gevolgen heeft of zal hebben voor
haar of voor het gezi-.n, zich wenden kan tot den kantonrechter zijner woonplaats met het schriftelijk verzoek aan
die dienstbetrekking een einde to maker . - Nu zal het
we] uiterst zelden voorkomen dat een gehuwde vrouw is
inwoneude dienstbode of dat de inwonende dienstbode een
gezin heeft, waarvoor haar arbeid nadeelig kan ziju ; de
gevallen, waarin bovenstaande bepaling toepassing zal vinden,
zijn dus practisch schier uitsluitend beperkt tot die, waarin
een gehuwde vrouw zich per dag of per week verhuurt
voor het verrichten van huiselijke werkzaamheden zonder
inwoning . liet is mogelijk en denkbaar dat de man dier
vrouw zich daartegen verzet ; mogelijk ook, schoon minder
goed denkbaar, dat de man aan dat verzet kracht meent
to moeten bijzetten door rechterlijke t -usschenkomst . Doch
waarschijnlijk is het niet, dat een bepaling als deze voor
de praktijk van het dienstboden-recht ooit veel beteeke-uen zal .
Een overeenkomstige bevoegdheid is den wettelijken
vertegenwoordiger (vader, voogd) van den minderjarige gegeven : meent deze vader of voogd dat de arbeid voor den
minderjarige nadeelige gevolgen heeft of zal hebben, dan
kan ook hij aan den kantonrechter vragen aan den dienst
een einde to maken ; hij kan dat ook vragen, wanneer hij
den minderjarige tot de indiensttreding had gemachtigdd en

daarbij voorwaarden had gesteld, waaraan niet wordt vole
daan ; eindelijk kan onder deze onistandigheden de ambtenaar van het Opeubaar Ministerie een dergelijk verzoek
tot den kautonrechter richten . - Het is, meenen wij,
waarschijnlijker dat de vader of voogd, gelijk hij ook thans
reeds doen zal. wanneer hij bezwaar heeft tege -n den dienst
van het kind, dat kind zal thuis houden en aan de huisvrouw zal doer weten dat de jeugdige dienstbode niet
meer terug komt
waarschijnlijker dan dat die vader of
voogd tot een (al is 't ook nog zoo eenvoudige) procedure voor den kantonrechter zijn toevlucht zal,nemen ; dit
laatste zal wellicht alleen gebruikt worden als, redmiddel,
wanneer de minderjarige is een inwonende dienstbode en
zich ongenegen betoont omm den dienst to verIaten . Zoo
zal in de overgroote meerderheid der gevallen ook deze
bepaling wel ,theorie" blijven .
Het uit een oogpunt van wettelijke regeling meest
belangwekkende geval is nat-uurl"*k dit, 'waarin hetzij de
huisvrouw de dienstbode ontslaat, hetzij deze den dienst
verlaat tusscbentijds, ,op stel en sprong", zonder voorafgaande tijdige opzegging, zonder inachtneming der opzeggingstermijnen, en wel of met of zelfs zonder opgave van
redenen . Ter vergelifting met de nieuw ontworpen bepaling en. op dit stuk moge vooraf er aan worden herinnerd
wat ons Burgerlijk Wetboek (art . 1639) hieromtrent bepaalt .
Dit artikel stelt voorop als algemeenen regel dat dienstboden, die voor een bepaalden tijd zijn gehuurd, zonder
wettige redenen hunnen dienst niet mogen verlaten noch
daaruit worden weggezondeif voordat de tijd verstreken zij .
:et bepaalt voorts ten aanzien der dienstboden dat dezen,
indien zij binnen den bepaalden of den gewonen hu-urtijd
den dienst zonder wettige redenen verlaten, het verdiende
loon verbeuren 1) ; wat den ,meester" betreft, deze is ten
alien tjjde bevoegd zonder het aanvoeren van redenen de
dienstbode weg to zenden, doch hij betaalt dan, behalve
het verschenen loon, als schadeloosstelling zes we-ken to
1) d .i . due, gelijk wij boven reeds opmerkten, het loon b .v . over het
ingetreden, loopende kwartaal, zoo zij per kwartaal betaald worden.
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rekenen van den dag, waarop de dienstbode is weggezonden
(dus in totaal : het loon tot op den dag + 6 weken extra) .
En het artikel voegt nog hieraan toe dat, indien de hour
voor een korteren tijd dan zes weken is aangegaan of
minder dan zes weken to loopen heeft, alsda-n de dienstbode
recht heeft op het voile loon .
Doze bepaling komt dus hierop neer : de dienstbode,
die zonder wettige redenen tusschentijds vertrekt, verbeurt
(bij wege van schadeloosstelling, loan men zeggen) hot verdiende loon over de dagen, gedurende welke zij na de
laatste betaling nog heeft gediend ; de huisvrouw, zonder
wettige redenen een dienstbode ,op staanden voet" ontslaande, betaalt het loon tot op den dag met 6 weken .
Wat ,wettige redenen" zijn, zegt de wet niet .
En nu het ontwerp . Het stelt vooreerst vast dat, als,
de huisvrouw een dienstbode wegzendt of als deze uit den
dienst weggaat, daarinede ook in juridischen zin aan de
dienstbetrekking een einde is gemaakt ; een practische
bepaling, omdat hieruit voortvloeit - wat naar het geldend
recht betwijfelbaar was en ook betwijfeld werd - dat door
zoodanige handeling alles tusschen ,partijen" uit is en er
dus Been rechterlijke tusschenkomst noodig is one daarna
nog de overeenkomst to ontbinden ; het eeni--e wat tusschen
de huisvrouw en de dienstbode kan overblijven, is een verplichting tot het geven, een aanspraak op het ontvangen
van een schadeloosstelling. Tot het geven van zoodanige
schadevergoeding is volgeDs het ontwerp gehouden hetzij
de huisvrouw, die zonder wettige redenen de dienstbode
tusschentijds wegzond, hetzij deze, zoo zij zonder wettige
reclenen tussehentijds den dienst heeft verlaten . Maar geen
schadeloosstelling is verschuldi-d wanneer het wegzenden
of weggaan is geschied om ,grondige" redenen, welke vooraf
aan de ,wederpartij" (dus door de wegzendende huisvrouw
aan de dienstbode of door deze, zoo zij weggaat, aan gene)
zijn meegedeeld .
Wat zijn nu volgens het ontwerp zoodanige,,grondigell
redenen ?
,,Als grondige redenen voor den werkgever om de
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dienstbetrekking to verbreken worden beschonwd eigenschappen, daden en gedragiDgen van den arbeider, die in
strijd zijn met de goede zeden of die, in aanmerking genomen het door den arbeider bedongen loon, redelijker wijze
van hem niet konden verwacht worden, en in het algemeen
omstandigheden, welke, teweeggebracht door opzet of schuld
van de zijde des arbeiders, de verdere voortduring der dienstbetrekking voor den. werkgever of diens huisgezin in ernstige,
mate nadeelig maken ."
redenen voor den arbeider om de dienst.91 Als grondige
zn
betrekking to verbreken worden beschouwd eigenschappen,
daden en gedragingen des werkgevers, welke in strijd zijn
met de goede zeden of met een .e behoorlijke behandeling
van den arbeider en in het algemeen omstandigheden, welke,
teweeggebracht door opzet of schuld van de zijde van den
werkgever of van een der leden van diens huisgezin, de
verdere voortduring der dienstbetrekking voor den arbeider
of diens huisgezin in ernstige mate nadeelig maker.."
Reeds vroeger 1) is door ons verklaard dat en waaro
wij deze redactie al uiterst ongelukkig vinden ; zij biedt
geen houvast, geeft geen zeker geluid ; zij maakt de huisvrouwen en de dienstboden niet wijzer omtrent de vraag
wat nu eigenlijk ,grondige redenen" zijn en wat niet . Men
zal allicht meenen dat een ,grondige reden" ook zal gevonden worden in het niet nakomen hetzij door de huisvrouw
hetzij door de dienstbode van verschillende in het ontwerp
genoemde (door ons nog niet besproken) _ verplichtingen .
Maar veel verder komt men ook langs then weg niet . Zoo
b .v . bepaalt het ontwerp dat, indien het loon der diens abode
geheel of gedeeltelijk is vastgesteld in kost, inwoning enz .,
de huisvrouw verplicht is dit ,overeenkomstig de vereischten
van gezondheid en goede zeden" volgens plaatselijk gebruik
to voldoen . En : in het algemeen is de huisvrouw verplicht
al datgene to doen en na to laten, wat een goede huisvrouw
in gelijke omstandigheden behoort to doen en na to laten .
Hetzelfde geldt (met de wij ziging van ,huisvrouw" in ,dienst1) Onze Ecuu7, October 1903 : Stakingsrecht en wettelijke regeling
van de arbeidsovereenkomst, b1z. 538 en 539 .
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bode") ook voor dezen. Voorts is de dienstbode ,in geval
van nood" verplicht anderen arbeid to verrichten, dan dien,
waarvoor zij gehuurd was ; zij moet zich houden aan de
voorschriften omtrent het verrichten van den arbeid haar
door of namens de huisvrouw gegeven ; de inwonende dienstbode moet zich gedragen naar ,de orde des huizes"
Doch wanneer het geval aanwezig is dat de huisvrouw of
de dienstbode in de nakoming van zoodanige verplichting
is to kort geschoten, en of die niet-nakoming van dien a crd.
i s dat zij een ,grondige reden" oplevert voor to sschentijds
wegzenden of weggaan ; - dat zal telkens de rechter moeten
uitmaken (indien althans zijn oordeel gevraagd wordt) . Bij
de beoordeeling en beantwoording van die vraag nu geeft
het ontwerp den rechter een slechts zwakke leiddraad in
de bovenaangehaalde omschrijving der grondige redenen .
Een voorbeeld moge dit verduidelijken : stel dat aan een
dienstbode veroorloofd wordt na haar wekelijksch ,uitgaansavondie" to elf uur thuis to komen ; zij pleegt echter niet vo'*6r
half twaalf zich aan to melden . Men kan zeggen dat zij
zich niet gedraagt naar de orde des huizes, dat zij niet doet
wat een goede dienstbode in gelijke omstandigheden behoort
to doen . Na herhaalde vermaningen besluit de huisvrouw
haar, zoo zij nog eenmaal to laat komt, aan to zeggen dat
deze overtreding door haar beschouwd wordt als een ,grondige reden" voor onverwijld vertrek . Stel voorts (wat niet
waarschijnlijk is) dat de dienstbode aan den rechter vraagt
de mevrouw tot het geven van schavergoeding to veroordeelen, daar het feit in quaestie niet is een ,groudige
reden" . Dan zal de rechter zich deze vragen hebben voor
to leggen : is het geregeld des avonds to laat thuiskomen
van de dienstbode een ,eigenschap, daad of gedraging",
En indien
welke in strijd is met de goede zeden ?
allicht op deze, vraag het antwoordd ontkennend luidt, rijst
dit tweede punt : is het dan een eigenschap, daad of
gedraging, die in aanmerking genomen het door de dienstbode bedongen loon, redelijker wijze niet van haar kon
worden verwacht P En indien de slotsom zijner overpeinzingen
is dat er geen verband bestaat tusschen het delict en het
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loon, dan zal de rechter ten slotte moeten nagaan of dit
voortdurend to lang nitblijven der dienstbode is een omstandigheid, welke, teweeggebracht door haar opzet of
schuld, de verdere voortduring der dienstbetrekking voor de
huisvrouw of haar gezin in ernstige mate nadeelig maakt . ?
Wat zal des magistraats conclusie zijn? Ongetwijfeld deze :
dat zoo het Burgerlijk Wetboek door to zwijgen over de
wettigheid der redenen de beslissing op dit stuk geheel aan
hem (den rechter) overliet, de nieuwe wet hierin nauwlijks
eenige veranderiug brengt : zij geeft niet meer dan deja
schijn van een bepaalde omschrijving.
Zoo zal this bij wegzenden of weggaan
uit den dienst
0
tusschentijds zonder grondige vooraf meegedeelde redenen
een schadeloosstelling verschuldigd zijn . Ret ontwerp voegt
hieraan toe de bepaling dat mede tot schadevergoeding
gehouden is de huisvrouw of de dienstbode, die ,door opzet
of schuld" (dus : willens en wetens of ook niet) aan de
ander grondige reden tot het weggaan of wegzenden gegeven
heeft . De huisvrouw of de dienstbode, die dus door haar
gedragiing het voortduren van den dienst voor de ander tot
een ongewenschte zaak maakt, zal evenzeer verplicht ziju
aan de ander de schade to vergoeden, die deze lijdt doordat
zij wel aan de dienstbetrekking een einde moest maken .
Denkt men zich deze beide regelen in de praktijk onzer
dienstboden-overeenkomst in, dan ziet men dat dus : 1° de
huisvrouw voor betaling van schavergoeding kan aanspreken
de dienstbode, die zonder billijk, vooraf opgegeven motief
tusschentijds den dienst verlaat ; 2° de b.uisvrouw een gelijke
aanspraak heeft jegens de dienstbode, die al of niet willeins
en wetens tot haar onverwijld ontslag aanleiding geeft ;
8' de dienstbode schavergoediiag kan eischen van de huisvrouw,, die haar zonder het aanvoeren van een grond op
,staanden voet wegzendt ; 4° de dienstbode denzelfden eisch
kan instellen tegen de huisvrouw, die al of niet willeias en
wetens door haar gedrag de dienstbode noopt den dienst
to verlaten . - Men ziet dus dat de gevalleu sub , 1 en 3
gelij'k staan met die, waarvoor de bepaling van art . 1639
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(Burgerlijk Wetboek) geldt en dat de gevallen 2 en 4
meuw zijn .
Wat de hoegrootheid der volgens het ontwerp verschuldigde schadeloosstelling betreft, bij een die-ustbetrekking voor onbepaalden tijd (zooals de dienstboden-overeenIL-omst schier altijd is) zal het bedrag der schavergoeding
zijn : het loon (in geld) voor den duur van den opzeggingstermijn ; men kan niet afspreken dat een lager bedrag zal
verschuldigd ziju . . Nu herinnert men zich dat die opzeggingstermiju voor inwonende dieustboden is : 6 weken, of
na 1 vol jaar dienst 8, na 2 jaar 10 enz . tot 26 weken en
voor niet-inwonende 1 week, na 1 vol dienstjaar 3, na 2
jaar 5 enz . merle tot 26 . Hieruit blijkt dat het montant
der schavergoeding volgens het ontwerp sours hooger zal
zijn dan volgens het Burgerlijk Wetboek : wij merkten
immers op dat overeenkoinstig art . 1639 de zonder billijk
motief tusschentijds vertrekkende dienstbode verbeurt het
(sedert de laatste betaling) verdiende loon, dus (in de praktijk) altijd minder dan 13 weken, terwijI de ,meester" boven
het verschenen loon (tot op den dag) een vast bedrag van
6 weken betalen moet ; dit laatst'e nu is volgens het ont-werp voor inwonende dienstboden het minimum, n .l . wanneer zij nog Been vol jaar in dienst zijn geweest. Men kan
voorts opmerken dat het ontwerp (anders dan het Burgerlijk
Wetboek) een en denzelfden regel stelt voor de door de
huisvrouw en de door de dienstbode eventueel verschuldigde
schadeloosstelling.
Tot zoover de theorie op dit stuk. Maar nu rijst de
vraag wat de nieuw-ontworpen bepalingen voor de praktijk
der dienstboden-overeenkomst zullen beteekenen . Men
herinnere zich hierbij allereerst de boven door ons gemaakte
opmerking dat de huisvrouw wel nimmer ,staangeld" van
de dienstbode onder haar berusting zal hebben, wel nimmer
op het loon zekere kortingen zal inhouden ten einde zich
daaruit de schadeloosstelling to betalen, omdat een daartoe
strekkende afspraak schriftelift moet worden gemaakt . Men
bedenke voorts dat het loon der dienstbode verschuldigd
is van den eersten dag 0tot den laatsten en dat dit loon
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(gewoonlijk per jaar vastgesteld) per kwartaal wordt betaald.
In verband met het bovenstaande kan men dan aannemen,
dat de dienstbode, die op staanden voet uit den dienst
wegloopt, haar loon zal vorderen tot op den laatsten dag ;
dat de huisvrouw - zoo zij daar al neiging toe mocht
gevoelen - aan de wet Been bevoegdheid ontleent om, op
dit loon de schadeloosstelling to korten ; . . . . de huisvrouw
kan echter de loonbetaling weir; eren ; wanneer de dienstbode
dan den rechter vraagt de huisvrouw to veroordeelen tot
betaling van het nog verschuldigde, kan de huisvrovw
tevens den rechter vragen de dienstbode to vero6rdeelen
tot het vergoeden van de schade ; wijst de rechter ook die
laatste vordering toe, dan kan er naar de bepalingen van
het B-argerlift Wetboek (art . 1462) schuldvergelijking plaats
vinden, d .w .z . slechts het verschil behoeft to worden betaald
door haar, die aan de andere meer had uit to keeren dan
deze aan gene . . . .
Maar ligt het niet voor de hand to gelooven .clat het.
in de praktijk gansch anders, veel eenvoudiger, veel huiselifter zal toegaan? Ook thans wordt over het al of niet
bestaan van ,wettige redenen" zelden geprocedeerd ; huisvrouwen en dienstboden zijn niet gewo on dergelifte zaken
voor den rechter to brengen en de nieuwe
'
wet zal daarin
wel Been verandering doen ontstaan . Verlaat een dienstbode tusschentijds den dienst vlak nadat zij betaling had
ontvangen, dan zal zij het (haar volgens het ontwerp toekomend) loon voor de enkele dagen van den nieuwen termijn
niet verlangen en de huisvrouw zal bij zichzelve overleggen
dat het verhalen van een schadeloosstelling onbegonnen
werk is . Zoo zal de praktijk zich vermoedelijk buiten de
wet omm redden ..
Doch zal wellicht een juridisch-aangelegde dienstbode,
die op stel en sprong is ontslagen zonder grondige, haar
vooraf meegedeelde redenen, een actie tot schavergoeding
tegen de huisvrouw instellen of zelfs deze schavergoeding
van haar verlangen en haar daarbij er op wijzen dat, na .
3 jaar dienst, de opzeggingstermijn 12 weken en dus ook
het bedrag der schadeloosstelling het loon over 12 weken.

gewordeia is? Waarschijnlijk is het niet! Men zou zelfs vooraf
de vraag kunnen stellen of de nieuwe wettelifte bepaling,
het wisselendd beloop der schadeverg oeding : 6, 8, 10 weken
enz . tot 26 toe, zal doordringen tot de kennis van de lagen
der belanghebbenden . Men leeft voort in de kenuis der
bepaling van de ,zes weken" en het staat to bezien of de
wijziging, nadat zij zal zijn tot stand gekom .en, ook in de
kringen der dienstboden bekend zal worden . Te bezien
evenzeer of zij zich tot den rechter zullen wenden om het
bewijs to leveren dat de huisvrouw al of niet willens enn
wetens een grondige reden tot haar tusschentijdsch vertrek
uit den dienst heeft gegeven .

Zijn wij to seeptisch? Zal inderdaad de ontworpen
regeling, wanneer zij kracht van wet verkrege -D heeft, een
ommekeer teweegbrengen in de ,arbeidsovereenkomst" onzer
dienstboden? In het bovenstaande weed meer dan eens,
aangetoondd dat verschillende bepalingen der ontworpen wet
langs de dienstboden-overeenkomst heengaan als kennelijk
niet d66rvoor geschreven . Van andere is de toepasselijkheid
in theorie denkbaar, maar - men denke aan de schrifteljjke overeenkomst of het ter griffie gedeponeerdreglemeu.t
als onmisbare voorwaarde voor verscheidene specials of
spraken als boete, staangeld enz . - wat theoretisch clenkbaar is, zal niet daaromm ook in de praktijk der verhoudingen
overgaan . Zoo ergens, dan geldt hier gewoonterecht, heerscht
hier hot gebruik, zijn hier ,partijen" - huisvrouwen en
dienstboden - gelijkelijk afkeerig van rechterlijke tusschenkomst, zelfs van inmenging der politie : een huiselijke aangelegenheidd als doze zaak bij uitstek is doet men liefst
of op huiselijke wijze. Wat de wetgever wil, men neemt
or nauwlijks kennis van en - daar een toepassing van de
wet door den rechter zelden wordt gevraagcl - duurt hot
geruimen tijd voordat de door den wetgever vastgesteldeg
beginselen in do praktijk zijn doorgedrongen . Gaat de,
wetgever bovendien eischen stellen (als b .v . den schriftelijken
norm), waarnaar de personen in quaestie weigeren zich to
voegen, dan blijft daardoor een belangrijk deel der regeling
0. E . IV 9
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geheel uitgesloten van het terrein der practische toepassing .
Ziedaar, meenen wij, eenige redenen omm to veronderstellen
dat de toekomstige wet niet dan langzamerhan& en niet
dan in zeer beperkte mate invloed zal doen gelden op de
verhoudingen tusschen deze door haar als ,werkgevers"
en als ,arbeiders" aangeduide personen .

DE DAGERAAD DER HELLENISTISCHE
RENAISSANCE TE ROME')
DOOR

Prof. Dr. K . KUIPER.

jelix prole virAm ."

In het aangrijpende onderwereldvizioen waardoor, in het
zesde boek van V e r g i 1 i u s' Aenels, Anchises aan zijnen
zoon de groote toekornst openbaart, weggelegd voor zijn
nageslacht, vertolken weinige regels zoo welsprekend des
dichters eigen verwachting aangaande zijne Stad als die,
welke Rome schilderen als Moeder der Helden en zegenrijke heerscheres over de wereld .
In die verwachting stond Vexgilius niet alleen . De
hoop, dat na den onweerstaanbaren drang harer legioensoldaten de stad van A u g u s t u s ook den alles overwinnenden zegen harer beschaving zou uitzenden over de vernederde landen, is een van de grondgedachten der Romeinsche
literatuur van de gouden eeuw . Zij legt. aan de- stall, die
de veroveringstaak van Alex andex den Groote heeft
overgenomen, de piichten op, aan then triumf verbonden .
Het feit zelf, dat ook, ja voornamelijk, ten opzichte
van de Helleensche beschaving deze eisch grond van bestaan
had, toont aan, hoe geheel verschillend de ontwikkeling van
het hellenisme to Rome moet zijn geweest van de helle1) Het pier onder volgend opstel is ontleend aan het binnen korten
tijd versehijnend Ve deel van het Hellenisme ."
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nistische cultuur in het Seleucidenrijk of in het Aegypte
der Ptolemae8n . Te Antiochi8 en to Alexandria brengen
de Blelleensche overwinn aars hunne beschaving zelfstandig
en onverrnengd in een vreemd, .mar onderworpen gebied .
Maar to Rome vindt het bellenisme een yolk van hooge
ontwikkeling, Griekenlands meerdere in krijo-skunde, in
rechtszin, in besturend talent .
Was het wonder, zoo bij de besten other die vefe
Grieksche ballingen of arme emigranten, die brood kwamen
zoeken in de stad aan den Tiber, de hoop levendig weed,
dat de Mater Urbium ook het hellenisme zou doen ontwaken?
Inderdaad, terwijl de ster van Athene daalde, terwijl
to Alexandria de zorgzaam gekweekte plant vann het Museum
verdorren ging, terwijl Pergamum met zijne zelfstandigheid
zijne vruchtbaarheid had verloren, vindt pier to Rome het
hellenisme eenen akker van onge8venaarde vruchtbaarheid .
Het is tot juiste waardeering van de hellenistische cultuur zelve, die to Rome haar culminatiepunt gevonden
heeft, volstrekt noodzakelijk then akker nauwkeurig to
leeren kennen ; maar ook uit meer algemeen standpunt beschouwd is een verschijnsel als het Romeinsch hellenisme
zeldzaam genoeg in de wereldgeschiedenis der literatuur one.
uitvoeriger bespreking to wettigen . Bi r is een essentieel
onderscheid tusschen de gastvrijheicl in ons rnoderne Europa
aan Fransche, Duitsche of En gelsehe letterkunde verleend,
en de inplanting der Helleensche beschaving op Romeinschen
grond. V o I t a it e's verblijf to Sans-souci leidde niet de
Fransche p8ezie zelve op nieuwe banen ; dat gansch Europa
S h a k e s p e a r e leest, wijzigt niet den gang der Engelsehe
letterkunde . Maar toen de poging wend ondernomen om
voor de Griekscbe cultuur het licht to zoeken in den
vreemde, dat in Hellas begon to ontbreken, vies uit de
samenwerking der twee stamverwante volken eene nieuwe
en in elk van beiden zich op eigen wjjze openbarende
graeco-romeinsche beschaving .
Feitelijk is er dus twee8rlei Romeinsch hellenisme :
de cultuur der Grieksche Romeinen en die der Romeinsche
Grieken : de eerste en ouder en gezonder en rijker dan de
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tweede . Haar naar waarde to teekenen zou zijn de geschiedenis van Rome's geheele geestelijke leven to schrijvein .
Maar ook bij de beschouwing van dat hellenisme, dat ons
thans bezighoudt, eischt die Romeinsche cultuur onze aandacht . Wij willen weten, hoe Rome zich voor hare taak
heeft voorbereid, hoe zij het verstaan heeft de Helleensche
beschavin- over to nemen en voort to zetten zoiider hare
eigene gespierde zelfstandigheid prijs to geven .
Ret is gewoonte geworden, de Romeinsche literatuur
kortweg eene vrijwel geslaagde navolging der Grieksche to
noemen. Onbillijker miskenning van het adaptatievermogen
der Romeinen is nauwelijks denkbaar . Toch laat zij zich
begrijpe-n . Want, hoe ver wij achterwaarts gaan op den weg
der Romeinsche literatuurgeschiedenis, het hellenisme ontmoeten wij steeds, reeds eeuwen v66r Augustus . Den
echten ouden Romein uit de dagen van de Samnitische
oorlogen kennen wij niet . Enkele fragmenten, brokstukken
van wetter, korte gebeden geven ons eenig vermoeden, hoe
die oudste Romeinen spraken en dachten . De stoere kracht,
de eenvoud dier ongetooide taal, die eerlijk en ernstig op
u afkomt zooals een man dat doet, die weet wat hij wil
en dat slechts 44nmaal zegt, wekt onzen eerbied, maar volstaat voor een klaar beeld niet. Waar duidelijker beelden
rijzen, daar is ook reeds het hellenisme .
Zelfs Marcus Porciu s Cato - niet slechts de man
van het Carthago delenda, doch ook de groote Griekenverdelger van zijn tijd - is niet meer een zuiver oud-Romein .
Zonder twijfel, echt Sabijnenbloed stroomde nog door de
aderen van dozen pater familias, die den zelfden kost eet
als zijne slavers, . hen cureert met de recepten zijner huisapotheek, dock hen, zoodra zij hun kost niet meer waard
zijn, wegdoet als nude schoenen. Romein is hij in zijne
liefde voor hot mannenwerk van den krijg, in zijne diep
gaande kennis van den akker, in zijn eerbied voor den
echtelijken band - ook in zijnen haat tegen de Koningen,
,,die vleeschetende dieren ." Onmiskenbaar reactionnair-Romeiusch zijn zijne strafreden tegen de stad, waar de
paarden goedkooper zijn dan de koks, is zijn Sabijnsche
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afkeer van den nieuwerwetschen homo arbanus, den kosmopolitischen ,Weltmann", die geestig spreken kan, maar
weinig vechten en n .og minder ploegen . En eindelijk, wie
uit gene uiting een gansch karakter wil beoordeelen, die moet
wel uitroepen : ,Zie hier waarlijk een anti-hellenist", als
hij C a t o tot zijn zoon M a r c u s hoort zeggen : ..Wanneer
het Griekenvolk ons zijne literatuur komt brengen, dan
zal het alles in den grond bederven !"
In waarheid echter was met de strekking dezer boutade
-C a t o's geheele geestelijke arbeid in strijd . ,Groote en achtenswaardige mannen", zoo zegt hij, ,belaooren evenzeer van
hunne rust als van hun arbeid rekenschap to geven" ; en
hij gebruikt zijne rust tot het schrijven van zijne Origines .
Ondanks zijn strijd tegen de Graeculi geeft hij daarmee het
eerst order zijne tijdgenooten welsprekend getuigenis voor
den levenwekkenden invloed van het hellenisme ; want C at o's.
Origines zijn de eerste Romeinsche proefneming van historiografie in den grooten, d . i . den Griekschen stijI. Zonder verzet
erkent verder de ,Griekenhater" hier den helleenschen oorsprong van zijn yolk : met ingenomenheid begroet de stoere
Sabijn in den mythischen Spartaan S a b o den stamvader van
zijn geslacht ; en zoo goed als de veldheer C a t o met Her od o t u s' Geschiedenis in de hand de Thermopylae-passen
doortrekt, zoo goed volgt de historicus diens verhalen
wanneer hij, de parallel trekkend tusschen Rome's helden
en de veel beroemder Grieken, er op wijst hoeveel beter de
oude Hellenen het hadden verstaan hunne groote manner
to eeren dan zijn eigen zwijgzame voorvaderen .
Maar uit den inhoud van 44n geschrift - zoo zal men
zeggen - blijkt nog geen diepgaand Helleuisme . Zeker
niet ; maar de fragmenten van Cato's oraties zijn daar,
om to bewijzen, dat de man, die uit voornaamheid zich to
Athene van een tolk bediende, en die van de boeken der
Grieken had gezegd : ,'t is goed ze eens in to kijken, niet
ze van buiten to leeren", meer had gedaan dan de redenaars
van Hellas inkijken. Met onmiskenbare duidelijkheid klinken
in de helaas bitter weinige brokstukken zijner redevoeringen de getuigenissen zijner Grieksche studie . Nu eens
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hooren wij Lysias, dan weer Demosthenes, ja soms
Thucydides . In de handige syllogismen der Attische
advocatuur moest C a t o met zijn Romeinsche slimheid wel
behagen scheppen ; maar merkwaardiger is hetdatdezelfde
man, die in het dagelijksch levee den ruwsten arbeid het
edeist acht, als orator er zoo vaak zijn lust in vindt zijue
hard gebouwde zinnen to tooien met de technische ver- ,
sieringen der Grieksche rhetoriek .
In die tegenstelling ligt een deel van de aantrekkingskracht welke van Cato's reden uitgaat . Juist omdat
deze reactionnair tegelijk zoo frisch en nieuw, omdat dezeanti-feminist een zoo trouwhartig echtgenoot is, omdat
deze schrijver zoo gaarne Romeinschen humor met Griekschen geest mengt, boeit hij ons . Wie C a t o tot het yolk
van Rome hoort zeggen : ,alle andere menschen zijn de
baas over hunne vrouwen, en wij over alle andere menschen ;
maar onze vrouwen over ons," die g evoelt, dat hier eene taall
op het forum wordt gesproken, v66r dezen geliefd op de
agora., bij de stadgenooten van A r i s t o p h a n e s - en hij
erkent, dat Rome's groote Hellenenbestrijder den invloed
van het hellenisme in zijne geheele persoonlijkheid had gevoeld .
En dat kon ook bezwaarlijk anders . Reeds in C a t o ' s
jeugd was niet slechts op het gebied der literatuur, maar
zelfs in den godsdienst, het hellenisme to Rome niet maar
tersluiks ingedrongen, peen, in triumf binnengeleid . Wie
Rome's bouwvallen kent, heeft dat door een tweetal rulnes .
welsprekend bevestigd kunnen zien . Nog heden staan in
de schaduw van het capitool de zuilen en de architraaf
van de porticus deorum consentium omm ons to herinneren,
hoe bij de nadering van 11 a n iLi i b a 1 Rome, to weiuig meer
op de eigen Goden betrouwend, pulvinaria gespreid heeft
voor de Olympigrs en vergulden statugn (ook dat was
Grieksch!) bij den opgang naar het capitool heeft gewijd
voor het Helleensche twaalftal . En op nog heiliger, nog
echt-Romeinscher plek - op den Palatijn - staat rijzig in
den rulnenhof de hooge onderbouw van den tempel der
Magna Mater, Cybele van het Idagebergte, in 204 met
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welwillende hulp van Pergamums Ironing uit het land van
Troje naar Rome overgebracht .
In die dagen, toen meer en sneer Grieksche godenbeelden door de veldheeren uit Hellas meegevoerd de stad
kwamen versieren, toen onder de handen der dichters de
nationale sagen meer en meer met hellenistische elementen
werden vermengd, toen ook niet zelden hellenistisch rationalisme de oud-Romeinsche vroomheid overwobkercle, is zeer
zeker menige oude Italische godheid gestorven . Maar ten
onrechte ziet men in deze, hellenizeering eene verstikking der
gansche nationale religie. Zoo min als de Romeinsche huisvader zijue Lares en Penates, of de Romeinsche burgerij hare
compitalia en 1upercalia -- echte buurtfeesten - ooit vergeten heeft, zoo min verloochent Jupiter C a p i t o 1 i n u s
zijn Romeinschen aard . Wij vinden in deze vermenging
van de Romeinsche religie met zoo sterke G- rieksche elementen
geenszins eene bevestiging van de leer, dat in de ontwikkelingsgeschiedenis het zwakkere wijken moet voor het sterkere .
Veeleer geeft zij ons het inzicht, hoe twee oorspronkelijk nauw
verwante elementen zich als in huwelijk kunnen vereenigen .
Gastvrijheid had in die dagen Rome reeds herhaaldelijk
en op groote schaal verleend aan de uit Hellas overgekomen
of uitgeweken vertegenwoordigers van Grieksche wijsheid
en wetenschap .
Ondanks Cato's protest hingen Rome's jongelingen
aan de lippen van Carneades, toen deze - als gezant
van Athene in eene questie van grensregeling -- de plichten
zijner officieele taak afwisselde door voordrachten over de
grondbeginselen der jongere Academie ; en bij den wassenden
aandrang van allerlei, niet slechts daklooze of berooide,
Grieksche geleerden baatte het weinig, dat de Senaat van
tijd tot tijd in een oogenblik van reactionnaire vaderlandsliefde de Grieksche philosofen en h -unne gelijken in den
ban deed . Immers de toongevende kringen van Rome
openden voor dezen hun huizen . In de onmiddellijke omgeving van S cipio en L a e l i u s arbeidde Polybius,
onder hunne bescherming leefde P a n a e t i u s, de vader
van dat Romeinsche Stolcisme, dat aan de manlijkste
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karaktertrekken der Itali8rs, aan hun plichtgevoel, hun
zelfstandigheid, hun sobere zelf beheersching, de uitnemendste
wijding der Grieksche wijsheid heeft gegeven . Gaat men
den invloed van die manner, en van de geschriften door
hen verklaard, op de aristocratie to Rome na, dan valt het
niet moeilijk zooveel symptomen van hellenisme in de
Romeinsche literatuur van de tweede eeuw op to merken,
dat de vraag rijst, of er waarlijk daarnaast van oorspronl-elijkheid sprake kon zjjn .
Moest die vraag ontkeunend worden beantwoord, dan
ware ten onrechte Rome de akker genoemd van een herboren hellenisme . Maar niemand, die met voile aandacht
leest wat ons van Rome's oudste dichters is gebleven, kan
in goeden ernst volbouden, dat wegwerpen der eigen zelfstandigheid de prijs is geweest voor welken Rome de
hellenistische beschaving heeft gekocht .
Livius Andronicus en Naevius - voor de
meesten onzer slechts namen, maar toch waardig hier genoemd to worden - hebben dat beiden op hun wijze getoond . L i v i u s, het is waar, gaf een vertaling van de
Odyssee ; maar hij gaf die niet in den griekschen hexametervorm, doch in den oud-italischen versus Saturnius . N a e v i u s
bouwt zijne tooneelspelen geheel op Grieksche gegevens ;
maar daar is in eene dier verloren stukken eene Tarentijnsche coquette van zoo zuiver Italiaansche bevalligheid dat
men zich niet verbaast over het sterkk uitgesproken zelfbewustzijn waarrnee de dichter zich een echt Romein noemt .
N a e v i u s heeft voor zich zelf een grafschrift gemaakt .
de Orcus N a e v i u s aangreep," zoo luidt het daar,
.,toen
vergaten de Romeinen Latijn to spreken." Voorwaar,
.
de vrees, in die voorspelling uitgedrukt, was on gegrond . Zal
ooit iemand beweren, dat P 1 a u t u s' taal eigenlijk maar
vertaald Grieksch was? Neen, de stukken van . den dichter
der Aulularia mogen brutaal vernielde en door de meest
gewetenlooze contaminatie verbasterde Grieksche drama's
zijn ; wat in die stukken leeft, dat is echt en onbedorven
Romeinsch : de geniale oorspronkelijkheid van de Latijnsche
taal, die hij zijne minnaressen en slaven last spreken, de
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frissche virtuositeit van ziju
. metrischen vorm, en de guile
boertigheid, die niet Attisch glimlacht, maar schatert met
al de luidruchtigheid van eenen echten Jtaliaan .
Van T e r e n t i u s, in wiens gedistingueerde taal men
bijna, zou zeggen, dat het ,urbane" Latijn het eerst aau
zich zelf is ontdekt geworden, van E n n i u s, van de tragici,
wier werken ons siechts in fragmenten zijn bewaard, worde
hier, waar het niet geldt eene korte Latijnsche literatuurgeschiedenis to schrijven, gezwegen . Maar ten opzichte van
44nen dichter - ofseboon ook niet dan uit fragmenten
bekend - valt volstrekt zwijgen to zwaar . In den tiring
van Scipio Aemilianus heefb ook Lucilius, Rome's
eerste Satirendichter, geieefd, d .i . stil gelachen om de zwakheid, zonder al to groote bitterheid gespot met de kleinheid
zijner mede-Romeinen, verteid van zijn levee, geklaagd over
het vernal : kortom met de oorspronkelijkheid van een
gezonden Romein en met de voornaamheid van een groot
kunstenaar het eerst die kunst beproefd, die aan H o r a t i u ss
een onvervreemdbare plaats in ons hart heeft geg even . : met
een glimlach de waarheid to zeggen .
C a t o was een antihellenist en iedere bladzijde die hij
naliet verraadt zijn hellenisme ; L u c i l i u s was een hellenist - en nets treft ons zoo zeer als zijne oorspronkelijhheid . Niet dat hij gees navolger der Grieken zou zijn
geweest . Hij kept de Ilias van buiten zoo goed ais zijnen
Epicharmus, hij verhaalt de geschiedenis der Platonische
school met het gemak van een philosoof en neemt een
loopje met de elementenleer, zooals alleen een kenner
doer kan ; voorts sprenkelt hij de Grieksche woorden met
grooter goedgeefsehheid over zijne sermones dan onze grootvaders hun Fransche frazes uitstortten over hunne brieven .
Maar met de graecomanie spot hij, en nergens is hij een
nabootser. Bovenal echter draagt zijne satire - oorspronkelijk,
all ontleent hij ook den vorm aan den Gadareenschen Cynicu-s M e n i p p u s - de kenmerken van meesterschap en
rijpheid . L u c i l i u s is een beschaafd causeur, die zich in
voorname ongedwougenheid durft laten gaan, omdat hij
weet, dat de vorm hem niet ontglippen zal . C a t o zou he

licht met minachting een homo urbanus hebben genoemd,
terecht misschien ; maar die zelfde urbaniteit is de band die
dezen dichter - in meer dan Mn opzicht de B o i 1 e a u van
zijn tijd - eenerzijds aan het hellenisme, anderdeels aan de
Romeinsche literatuur der eeuw van C i c e r o verbindt .
Het hellenisme der Romeinen van Cicero's tijd is
zoo dikwijls en zoo uitvoerig geschilderd, dat het overbodig zou mogen heeten daarvan thans nog eene nauwkeurige schets to geven, indien het voor ons Joel niet
wenschelijk ware de meer uiterlijke elementen van de dieper
gaande to scheiden en althans deze vraag to stellen : wat
van het zelfstandig geestelijk leven der Romeinen is geworden onder then schijnbaar zoo alles overheerschendeu
invloed van buiten . Want veel inderdaad, dat men tot dit
IRomeinsch hellenisme rekent, ra a-kt niet het wezen der zaak .
Wanneer wij Lucullus of Sulla, Cicero of Pompeius
hunne villa's zien orneeren in Griekschen stijI of met behulp van Grieksche architecten, getuigt dat op zich zelf evenin van gebrek aan patriotische gezindheid, als wan -n eer een
onzer zou wenschen zijn salons in den stille Louis XV to
meubileeren . Smaak voor Grieksche kunst verzwakt niet
den Romeinschen acrd . Zelfs dat voorname Homeinen op
hun landhuis to Bajae of to Misenum de toga gaarne eens
wisselen met het Grieksche pallium, maakt hen nog niet
tot halve Grieken!
evil men in dit alles symptomen van hellenisme zien,
dan is bij den lof dezer beschaving velerlei reserve noodig .
Immers dit hellenisme is aristocratisch, oppervlakkig, en laatdunkend . Len man als L. S u I I a'rekent zich zelf een hellenist,
omdat hij bij de verovering van Athene in den Mithridatischen oorlog ,het kleine hoopje levenden spaarde uit eerbied
voor de groote dooden" ; zijne devotie verricht hij gaarne
voor een - geroofd! - Apollobeeldje uit Delphi, zijn genoegens zoekt hij bij Grieksche comedianten . - L u c -u I I -u s
stort tranen van retrospectieve deernis, als hij eene Grieksche
stad moet verwoesten, en voor de Grieksche uit-,ewekenen
staat zijn huis open ; maar een man als C . M a r i u s staat,
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,een Grieksch stuk wordt gegeven - en hij zal wel niet de
eenige zijn geweest die er,zich op beroemde, dat hij geen
Grieksch verstond! Oppervlakkig - als iedere, mode
is bovendien dit hellenisme van Rome's voorname burgers
in vele opzichten. Immers, een bezoek, onder leiding van
eenen ciccro,)ic gebracht aan de beroemde historische plaatsen
van Hellas, een tijdelijke koestering in de gevaarlijke weelde
eener Grieksche modebadplaats, een curses tot het aanleeren
van een handvol citaten, zelfs een paar maanden collegehouden
±e Athene maakt een Romein nog niet tot een waarachtig
hellenist . P o m p e i u s heeft op zijne expeditie een Griekschen geschiedschrijver bij zich, en verzuimt ILiet als hij to
Rhodus of to Athene komt alle beroemde philosofen to
gaan hooren ; ja - als men P 1 u t a r c h u s gelooven mag %ijn bij ziju noodlottig einde to Alexandria zijue afscheidswoorden tot de zijuen een paar verzen van Sopho,cles geweest . Zou men daarom mogen beweren, dat
Pom
.peius stork sprekende hellenistische trekken waren?
Geenszius . En evenmin als een Fransche gouvernante of
een Duitsch huiskapelaan een Hollandsch of Engelsch gezin
in den grond verandert, mag er groot gewicht aan worden
toegekend, dat Rome's heeren niet zelden uit den vreemde
e en philosoof meebrachten wiens taak het was, al naar het
geviel in peripatetischen, stoIschen, of sceptischen stij ,l, den
meester vermaning, troost en leering toe to dienen .
Wij zien niet voorbij, dat de Romeinen, de beteekenis
van het Grieksch als internationale taal erkenuend, in hun
jeugd Grieksch leerden en zic"h claarvan later - ook wel in
hunne geschriften - bedienden . Stelt men de lijst van
Grieksche geschriften der Bomeiusche Mobiles to zamen,
dan krijgt men een eerbiedwaardig aantal . Maar, of
het Grieksch dezer Heeren, als het niet geretoucheerd was
door den secretaris, de ooren der Helleensche toehoorders
heeft gestreeld, dat is eene tweede vraag . Toen C i c e r o,
als jong advocaat, voor den rhetor A p o 11 o, n i u s op Rhodus
eene proeve van ziju grieksche eloquentie gaf, barstte deze
in tranen uit, hoorende ,hoe , de 44nige gave, in welke
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Hellas Rome nog overtrof, hier door then jongen Romein
66k nog voor zijn yolk werd opge6ischt . 11 De beleefde ,
bedroefdheid van den Rhodi6r kunnen wij nauwelijks zonder
ineesmuilen aanzien, wanneer . wij een oog slaan op het .
Grieksch, waarmee die zelfde C i c e r o in zijne correspondentie zijn vrien d A t t i c u s onthaalt : prozaIsche en po6tische,
termen door elkaar, naast over-oude woorden al to nieuwe,
zinsbouw als van eene schoolthema, Latinismen in constructiee
en woordvoeging!
En eindelijk, het philhellenisme dezer Romeinsche.
bellenisten is trotsch - ja zelfs laatdunkend . Natuurlijk is dat .
ten deele een gevolg van de moreele :oietswaardigheid veler
hongerige Grieken to Rome. Goochelaars en koks, comedianten, danseressen - en erger dan die! - overstroomden
bij de toenemende verkommering van Hellas de Romeinsche
hoofdstad . En de zulken waren no- niet de bedenkelijkste
dragers der Grieksche beschaving . Feel verderlijker w axen.
d e halve en kwart-philosofen, die met een klein deel
Grieksche wijsheid en eene ruime mate Grieksche genotzucht,
de mondaine opvoeding van rijke Romeinsehe erfgenamen
kwamen voltooien . Zelfs zulke Romeinen, die werkelijk den
Grieken welgezind waren, drong deze verbasterde troep totterughouding . Al voelen de Reeren van Rome de geestelijke meerderheid van het Helleensche ras, al waardeeren
zij de gemakkelijke elegance van het hellenisme, oneindic ,
diep achten zij de levende Grieken beneden zich . Om nog
to zwijgen van de cynische minachting waarmee S u I I a den
tempel van A p o 11 o plundert en zich van het protest der
Pythia afmaakt door eene brutale aardigheid, wijs ik slecb ts op.
d e recommandatie-brieven, die C i c e r o aan geleerde Grieken
meegeeft ; op hooger Loon kan geen Lord een Franschen
dansmeester recommandeeren . De houding der Romeinsche
aristocratie zou den Graeculi ondragelijk zijn geweest, indien
dezen niet lang reeds geleerd hadden elken Romeinschen
glimlach met een lofgedicht of een eere-decreet to betalen .
Het zou net de moeite waard zijn, in onze beschouwingjuist met zooveel nadruk op de schaduwzijden van het
hellenisme dezer periode to wijzen, en bepaaldelijk stil to
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staan bij het duidelijk aan den dag tredende meerderheidsgevoel der Romeinen, indien dit gevoel uitsluitend hadde
berust op veroveraarstrots, op het in den grond hoogst
plebeisch bewustzijn, dat zij, de rerum domini, door de kracht
hunner wapenen de Grieksche goden voor hunne tempels,
de Grieksche wijsheid voor hunne bibliotheken en de
Grieksche kunst voor hunn-e paleizen hadden veroverd . In
de zelfwaardeering van C i c e r o's tijdgenooten lag ook een
nobeler element . De besten order hen, de manner tot
zelfstandig oordeel bevoegd, beseften met trots, dat Rome
wel veel aan het oude Hellas dankte, maar dat het, gewekt
door den bezielenden adem der Grieksche literatuur, groot
was geworden door eigen kracht . En juist in het begin
van de eerste eeuw moet dat gevoel wel duidelijk hebben
gesproken . Toen vielen de scheidsmuren, die Latiums
hoofdstad gescheiden hadclen gehouden van de provincie,
toen werd Rome in waarheid het caput Italiae, ; en tevens
wend toen die fijnheid van steedschen toon, gevoed door
lectuur en gesprek,, geboren, then de Romeinen zelf zoo
gaarne urbatbitas noemden . Romeinsche hoofschheid verzacht door hellenistische gratie, ziedaar een kenmerkende
karaktertrek van de werkelijk beschaafde kringen der
hoofdstad in het eind van de republiek.
Bij - de rijke verscheideinheid van meesters in dezen
kring opgegroeid, vooral van die gansche rij van dichters,
die begin t met Lucretius omm in Vergilius, then
koninklijken vertolker der Helleensche schoonheid, haar
.glanspunt to bereiken, is het een uitnemend genot na 'te
gaain, hoe elk hunner op andere wijze de Grieksche kunst
weet to paren aan de eigene Romeinsche gaven . Hellenisten,
zeker ze zijn het allen, die herauten der ontwakende graecoromeinsche cultuur, maar men wachte zich hen nabootsers
-te noemen. Is een man als L u c r e t i u s een navolger,
,omdat de philosofie, die hij omhelst, Grieksch is? Toen
L u c r e t i u s ,de onbetreden paden" insloeg, leidende naar
de Grieksche bron, uit welke~ hij zoo oprechtelijk - en
zoozeer ten onrechte! - hoopte reddende wijsheid voor
zijn yolk to puttee, toen klaagde hij, dat Latiums taal to

arm was voor de vertolking dier Helleensche openbaring .
Maar zie, in spijt van die klacht grijpt hij, met eene macht
als nauwlijks ooit aan een didactisch dichter geschonken werd,
de harde, de dorre, de volkomen onvoegzame materie der
Epicureische wijsheid aan en dwingt ze tot gehoorzaamheid
peen bezielt ze tot vrijwillig aanvaarden der vormen
van zijn vers . Wonderbaar is dan ook zijn triumf. Naast
de gave eener klemmende overtuigingskracht valt hem het
gescheiak der bekoring in den schoot . En zoo wordt deze
vertolker tegelijkertijd een van Rome's mee'st oorspronkelijke
dichters . Want uit zijne sappige verzen geurt de thijmm
der Albaausche bergen, dreunt de koperen stem van den
Romeinschen legioensoldaat, die niet van wijken weet .
Bjj geen van deze manners verloochent zich de landaard . Zelfs niet bij C a t u 11 u s . Sours kan het schijnen, alsof
deze hoogst begaafde lierdichter geen hooger doel kent
dan de perverse zinlijkheid en de zeld.zaam weeke aesthetiek
der Alexandrijnsche poezie nog to overtreffen in zijne vertolking. Maar naast zijn talent van herschepping der gevaarlijkste van Hellas' gaven bezit deze dichter nog een
eigen kunst, eene eigene taal. Die taal spreekt hij, als hij
zingen wil van zijn dartel begeeren, zijn bitter lijden, zijue
brandende liefde, zijn doodelijken haat : zuiver Latijn is , de
taal van C a t u I I u s' Nugae .
Inderdaad spreekt in C a t u I I u s' poezie twee8rlei richting : de beide uitingen van het literaire leven zijns tijds
heeft hij gelijkelijk verstaan, en ook hierin is hij een volkomen zoon van then tijd . De lyrische dichters to Rome
zijn bijna alien beurtelings Alexandrinisten of Romanisten .
Tibullus en Propertius zoo goed als Catullus wedijveren in ode en elegie, in epithalamium of epigram, hoe
zij het fijnst zullen imiteeren ; maar ook hoe ze tegenover
de imitatie het zuiverst Romeinsch gedachte pogem zullen
stellen . Er zijn order Rome's schrijvers maar enkelen, die
zilch van then wedstrijd onthouden, zooals Caesar, die in
de sobere zuiverheid van zijn verslag over den Gallischen oorlog al de kunstmiddelen van pakkende schildering, van sterksprekende karakteristiek versmaadt, welke aan
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een schrijver als S a 11 u s t i u s zoo onmiskenbaar succes hebben verzekerd. Ret meerendeel dezer Romeinsche schrijverswereld is dan ook nauwelijks volkomen to waardeeren
voor wie geen Grieksch kent, en zij verliezen inderdaad hoe kon het anders! - in die sfeer van cosmopolitische
urbaniteit gees. Bering deel van hunnen Romeinschen card .
Schaarsch zijn in then kring persoonlijkhede-n als M. T e r e nt i u s V a r r o, in wien de toegankelijkheid voor hellenistische beschaving de oude Italische karaktertrekken van
deftigen humor en van of keen van spilzieke weelde onaangetast had gelaten . Richt hij op zijn landhuis in het Sabijnsche gebergte zijn goed-Romeinschen vriendendisch aan,
een gastmaal met meer dan Grati8n-aantal maar minder
dan de Muzen zijn, dan leidt de guile gastheer het gesprek .
Waarover spreekt men? V a r r o zegt het u zelf in zijne
MenippeIsche satiren .
,Over al wat voor het !even belangrijk is en op het forum in de drukte der zaken vergeten wordt ." Praktische moraal, Romeinsch tot in het
merg! En Loch, herleest gij wat V a r r o over zijn gastmaal zegt, dan erkent gij in de bijna pieuze zorg aan dit .
symposion gewijd, dat ook over dezen arbeid de adem van
het hellenisme is gegaan. Ret is geen Coeval, dat de geleerde Varro,, die in zijne Antiquitates zoo eerbiedwaardig
een monument heeft willen stichten voor de grootheid van
het Romeinsche voorgeslacht, in zijne Imagines de groote
manner van Hellas en die van Rome naast elkander heeft
geplaatst .

Oorspronkelijkheid en hellenisme ; heeft iemand die
beide trekken z0,' 6 zeer vereenigd als Cicero, de inearnatie van den beschaafden Romein? C i c e r o is een hellenist van het zuiverste water . Voor hem is in waarheid
Griekenland een tweede vaderland .
Er is maar Mn middel omm deze bewering volkomen to
staven : de studie van Cicero's leven en arbeid in zijn
geheel. Wie den redenaar op den voet volgt, in zijne .
voorbereiding, in zijnen oratorischen arbeid, in zijne nooit
geheel gestaakte philosofische studi8n, en vooral ook in
zijue geestige correspondentie, die kan niet anders, dan

erkennen, dat in zijnen geest inderdaad Romeinsche en
Grieksche gedachtenschatten tot 44n gaaf en volkomen
geheel zijn samengegroeid . Vooreerst natuurlijk - doch
hierin verschilt hij slechts gradueel van zijne tijdgenooten
- omdat geheell oud Griekenland, geschiedenis zoowel als
mythologie, land en yolk beiden, voor hem levee, en de
Grieksche oudheid voor hem een nooit uitgeput arsenaall is :
voor zijn vernuft in de brieven aan A t t i c u s, voor zijn welsprekendheid in tal van pleidooien, voor zijn geest overal :
ook in de politiek. Maar de geleerdheid door C ice r o op
deze wijze betoond kan per slot van rekening geput zijn
uit de vele handboeken, die A t t i c u s hem leende ; zijne
Grieksche citaten, zelden eerste hands, zullen ons niet meer
verblinden ; zijne woordspelingen erkennen wij zelfs als niet
zelden grammaticaal bedenkelijk, en eindelijk die zelfde
C i c e r o, onze meerdere in uitgebreide kennis van geheel
Hellas, is onze mindere in enthousiasnae voor dat land en
wellicht zelfs in diep gegrondveste waardeering der Grieksche p8ezie . Hierin echter ligt het zwaarte-punt van
Cicero's hellenisme : duidelijker dan een zijner tijdgenooten
heeft hij den eisch gesteld, dat de kennis,der Grieksche
taal en letterkunde , voor iederen beschaafden Romein zoude
zijn eene human istische propaedeuse . Voor hem zelven is
die kennis oneindig meer dan propaedeuse geweest . De
eloquentie - ziedaar Cicero's door de praktijk niet gewraakte overtuiging - heeft geen levenskracht, tenzij ze
wortele in de philosofie : wie dat niet beseft, voor hem
hebben Plato en D e m o s t h e n e s to vergeefs geleefd .
Welnu, de beide literaire kunsten waarin C i c e r o groot
heeft, willen zijn, de welsprekendheid en de wijsbegeerte,
heeft hij geplant op den Griekschen akker.
Dat beide die plantingen zoo rijkelijk, vrucht hebben
gedragen als Cicero .,-, in het, optimisme van zijn niet gering zelfbehagen, verwachtte, kan niet worden getuigd .
Zijne philofische werkzaamheid - ten slotte slechts de
vrucht van de gedwongen rust eens teleurgestelden staatmans - brengt niet veel eigens! Want het eclecticisme van
C i c e r o, niet uit streng theoretische scepsis geboren, dock.
0 . E. IV 9
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slechts uit laakbaren tegenzin tegen consequent en logisch
,scheiden ., handhaaft zich niet eens in de praktijk der moraal,
en gaat bij zijne religieuze overpeinzing schuil, zich buigend
voor het dogma van het,,aangeboren godsbegrip ." Voor dezen
arbeid van C i c e r o zal nauwlijks zijn warmste vereerder
iets meer durven vragen dan die waardeering, welke toekomt aan eerlijke, duidelijke, herscheppende interpretatie .
Zijn philosofisch werk draagt geen eigen vrucht, al opent
het den weg voor mannen als S e n e c, a. Doch een geheel
andere hulde - ook van bellenistisch waardeeringsstandpunt uit - komt toe aan zijne oratorische werkzaamheid,
de praktische zoowel als de onovertrofFen theoretische .
Alleen de beteekenis van die werkzaamheid voor het hellenisme mag pier kortelijk in het licht to worden gesteld .
Aan C i c e r o is het to danken, dat een strijd, die oorspronkelijk
op helleensch gebied to huis behoorde, op de Romeinsche
linie is volstreden met veel belangrijker resultaten dan op
de Grieksche, en tevens met veel scherper wapenen . Ik
bedoel den strijd tusschen Asianisune en Atticisme.
oak zonder een enkel Grieksch citaat valt het gemakkelijk in hoofdzaak de beteekenis van then strijd duidelijk
to maker . Het was, eerst in de Grieksch sprekende landen,
straks to Rome, de botsing van die tweee elementen uit
wier worsteling overal feitelijk telkens nieuwe schoonheid
voor de taal geboren wordt : het -modernisme en het klassicisme .
Toen A 1 e x and e r s wereldheerschappij aan de vrijheid
van Griekenland een einde had gemaakt, wijzigde zich bijna
oogenbli'kkelijk het , karakter der Atheensche welsprekendheid . Slechts in de open lucht der vrije felbewogen agora
kon de rede van D e m o s t h e n e s bestaan. Aan de hoven
der Diadochen bloeide een gansch andere eloquentie . Nu eens
was het de diatribe, de philosofische,,Ieeken-preek",,in korte
moralizeerencle zinnen met drastische voorbeelden verlevendigd - dau weer de piquante epideixis, het ,essay", dat Been
enkel kunstmiddel, dienstig ter verfraaiYng, vergat . Duidelijk
openbaarde zich vooral in de rhetorenscholen van Azig het
gewijzigd karakter der kunst . Was het de weelderige bloem-
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rijkheid van het Oosten, het enthousiasme der orgiastische
Aziatische godsdiensten, de zin bedwelmende hartstocht der
oostersche poezie, die hier Karen invloed deden gelden?
Aan deze moderne kunstenaars scheen de soberheid van
Lysias' rede armoe ; het zorgvuld4g architectonische
,gebouw van I s o c r a t e s' groote Attische zinsperiode haalden zij omver als verouderd . Ziet men de fragmenten aan
korte,
van hetgeen zij daarvoor in de plaats stelden : .hun.
1
heftig uit-egalmde zinnen, hun zotte woordenspel, hun
laffe rhythmen, hun slappe gevoelstaal, dan verbaast men
zich niet, dat onder den invloed van de geleerde onderzoekers der oude schatten van Hellas weldra eene oppositie
tegenn hun streven ontstond, die in terugkeer tot de oude
Attische taal en . stijl uitsluitend Neil zag .
De strijd tusschen deze twee uitersten heeft niet jaren
maar eeuwen geduurd. Hoe hij voor de Grieksche literatuur
is geeindigd in een waarlijk niet onverdeeld toe to juichen
triumf van het Atticisme, zal later blijken . Maar ook to
Rome onder de Romeinsche redenaars is die strijd gestreden,
wederzijds met heftigheid . Ook daar was het feitelijk de
strijd tusschen oud en nieuw, sours de wedijver tusschen
jongen hartstocht en manlijk zelfbedwa-ng, sours de worsteling tusschen kleurenrijkdom en vormengestrengheid .
Wat echter to Rome then feitelijk hellenistischen -strijd zoo
uiterst belangrijk maakt, dat is de arbeid van C i c e r o .
Zijne theoretische studie der Romeinsche welsprekendheid
in het licht to stellen is eene zeer aantrekkelijke task,
maar die, ook door haren omvang, niet zou passen in het'
kader eener studie over het hellenisme . Maar op C i c e r o ' s
beteekenis voor dat hellenisme ma- Loch hier met eenigen
nadruk de vinger worden gelegd. Indien uit het chaotisch
-warren der beide richtingen to Rome, -- het verbasterend
Asianisme en het verstarrend Atticisme - eene krachtige en
nieuwe kunst is geboren, dan dankt de welsprekendheid
dat aan C i c e r o . De man, die in de politiek zoo vaak
terecht den smaad van zijne wankelmoedigheid heeft geAragen, staat hier vrij en vast als een zelfstandig kunstemaar van de hoogste begaafdheid . Noch voor het Asianisme,
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het verstaan aan de kunst van L y s i a s en D e m o s t h e n e s
nieuw leven to schenken . Toen C i c e r o de taal van Rome,
in kleurenrijkdom en lenigheid van woordvorming de mindere
van het Grieksch, doch krachtiger door de fijin .ere nuanceering van hare syntaxis, verhief tot een later nooit weer
geevenaard voertuig der forenze welsprekendheid, toen
mocht hij de eerste waarachtige hellenist order Rome's
burgers heeten .
Eene graeco-romeinsche cultuur intusschen als welke ,
door Cicero's arbeid voorspeld scheen, beeft de keizertijd niet gebracht. In de omvangrijke Grieksche letterkunde, die ons de drie eeuwen tot op CoustantijnsC
regeering hebben gelaten, hebben de Romeinsche karaktertrekken het niet tegen de Helleensche ku -nnen volhouden .
Binds H a d r i a n u s wordt het Grieksch openlijk als meester ,
erkend .
Het hellenisme van dit meer dan driehonderdjarig tijd-d
perk draagt in zijne opkomst, zijn bloei en zijn voortgang
zeer verschillend karakter . Zuiver hellenistische renaissance
is het slechts in de dagen van H a d r i a n u s en de A n t o-,
n in i. Daarna bepaalt de botsing van Helleensche en Christelijke wereldbeschouwing voor een niet gerii)g deel zijnen
aard. En daarv66r - in de eerste eeuw - is niet zoozeer
sprake van renaissance, als van renaissance-verwachtingen-n
verwachtingen ten deele gewekt en ten deele ook gewettigd
door de toewijdende belangstelling van hellenisten als,
Cicero .
Zonder twijfel waren voor de Grieken van C i c e r o's
tijd de door ons aangeduide teekenen van hellenisme veel
minder duidelijk zichtbaar dan voor ons, die op een afstand staan . En al hadden zij den arbeid van C i c e r o, de .
po ,8zie van Vergilius, de levenswijsheid van Ho rat i us,
erkend
als gegroeid uit Helleensche beginselen, een
hellenisme in Romeinsch kleed, eenen renaissance-dageraad
glorend aan den westelijken horizon, zouden zij bezwaarlijk
hebben toegejuicht . Het hellenisme, dat zij verwachttent&
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zien herleven, was niet het voortbloeien vain de graeco-romeinsche cultuur in de werken der Romeinsche meesters doch
het herstel van de G-rieksche taal en de Griekscbe letterkunde op hare wettige eereplaats . Was het wonder, dat
zulk een begeerte vooral van keizerlijken steun reddiDo ,
-verwachtte?,
Van het jonge principaat verwachtten alzoo deze Hellenisten, elk op zijne wijze, de herleving, Voorzeker, de
houding van Octavianus Augustus gaf daartoe aanleiding. Eene geheele reeks bewijzen van zijne keizerlijke
sympathie voor het hellenisme laat zich samenvatten in Gene
sterk sprekende daad : den bouw van den tempel van Apollo
op den Palatijn . Deze is als een symbool van hulde aan Hellas .
Juist dat 0 c t a v i a n u s het was, die then tempel wijdde,
o c t a v i a n u s, de ,,Hersteller van den Romeinschen eeredienst", die de oudste priestercolleges had doen herleven,
en twee en tachtig Romeinsche tempels weer had opgebouwd, dit maakte de wijding zoo wel-sprekend . De zelfde
imperator, die op het forum Augusti tegenover den tempel
van Afars Ultor eene gausche rij van oud-Romeinsche helden
had doen opstellen in marmer, als een waarschuwend teeken
tegenover al to kosmopolitische geringschatting van oudRomeinsche glorie, plaatst op den Palatijn - als herinnering aan zijn eigen overwinning op de binnenlandsche tegenstanders zijner monarchic - een tempel, Grieksch z66zeer
als maar een tempel Grieksch kan zijn. De elpenbeenen
deuren verhalen de wonderbare verdrijving der Gallische
roofbenden van den Delphischen Apollotempel, en ter andere
zijde den dood der Niobiden ; alzoo verkondigt hellenistische
symboliek de 'onverwinlijkheid van Apollo en Augustus
beiden . De Grieksche zonnegod bekroont met zijn vierspan het akroterion, de Helleensche Apollo Citharoedus
troont in het heiligdom, en onder dien troon vinden de
zeer heilige Sibyllijnsche boeken hun veilige bergplaats .
Z66zeer acht Augustus de religie van Hellas en Rome 44n .
Wat moeten dan de op herrijzenis hopende Grieken wel
gevoeld hebben, toen ze eerst naast thentempel een bibliotheek zagen bouwen, Grieksche en Latijnsche schatten to
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zamen herbergend en versierd met een colossaal beeld van
A u g u s t u s als Apollo, en eindelijk zelfs den tempel zagen
verheven tot middelpunt van de hoogheilige Ludi saeculares ?
Toen de lierdichter van hat jonge rijk, zich zelf overtreffend
bij de vertolking van Helleensche vroomheid in zuiver
Latijnsche p8ezie, daar aan zijne virgines lectae puerique castide bede tot den Helleenschen lichtgod op de lippen legde,
ja, toen kon het niet anders of menig Grieksche balling, aan
den ouden adel zijns yolks indachtig, moet hebben gedacht, dat
nu het oogenblik gekomen was, waarop de Mater Urbium
de sluimerende schoonheid van Hellas weer zou wekken .
Van de monarchale sympathie - dat zou spoedig genoeg
blijken - verwachtte intusschen het hellenisme voorloopig
tevergeefs opwekking . Wat Grieksche p8ezie aan het hof
vermocht, zegt ons een bijna bij toeval in de Anthologie
bewaard epigrammendichter, een zekere C r i n a g o r a s van
Mitylene, bij wiens werk wij hoogstens 46n oogenblik mogen
stilstaan . De meest geacheveerde Alexandrijnsche kunst,
een soort van sonnettistische volleerdheid, stelt daze dichter
dienst van hat keizerlijk familieleven . Scheert zich
M a r c e I I u s voor de eerste maal, gaat D r u s u s trouwen,
verkeert A n t o n i a in belangwekkende omstandigheden :
C r i n a g o r a s heeft zijn lofdicht gereed . Kleine geschenken
op hoop van zegen biedt hij met een handig gepointeerd
epigram zijnen machtigen beschermers aan ; de weelde hunner
villa's bezingt hij tot verlustiging der eigenaars, in technische
verzen ; maar all wint hij zoo zijn brood, en al verlok", hij
zelfs eenen Germanicus om ook een s epigrammen to makers,
hij blijft een Graeculus esuriens. En
- daardoor is hij een
beeld van de literatuur, die hij vertegenwoordigt . De levenskracht en de vruchtbaarheid ziju in deze periode nog uitsluitend aan de zijde der Romeinsche letterkunde .
De Grieken hebben dat zelf niet ingezien . Hoe vreemd

het klinke, de woordvoerders van hat hellenisme in den
eersten keizertijd hebben blijkbaar nooit begrepen, tot hoe
kostelijken wasdom de grieksch-romeinsche kunst in de
po8zie van v erg i 1 i u s, en de historiografie eerst van
L i v i u s, straks van T a c i t u s, was gekomen . En intusschen
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was in het hellenisme zelf de opkomst van het daglicht
z66 traag, dat het bijna spot schijnt pier van eenen dageraad to spreken . De strenge heerschappij van T i b e r i u s,
het despotisme van Calligula, Claudius en Nero
kweekten hoofdzakelijk slechts apathie ; en onvervuld bleef
menige hooggespaunen verwachting . En toch - niet geheel
onvervuld . Van de eerste tijden der monarchie of ziet een
oplettend toeschouwer het licht van de herrijzenis - zij
het nag flauw - gloren aan den horizon, en zu] ks op zeerverschillende punters .
Ret eerst, en ook het duidelijkst, op het gebied van
de kunst . In zekeren zin zo -uu men kunnen beweren, clat
hier het licht nooit was ondergegaan . In de Helleensche
kunst zijn de cl6eaclence-versehijnselenminder talrijkgeweest
dan in de literatuur, en gestadiger vergZD ezeld van nieuwe
levensteekenen . Ook to Rome ontgaan die levensteekenen
ons niet, wanneer we na de eerste overweldigende indrukken
der copie8n-massa's in Rome's museums ons rekenschap
trachten to geven van het karakter der Grieksch-Romeinsche
kunst.
vat zien wij ?Den Romeinschen trooper zijn oude roofzucht modernizeerend tot modieuzen kooplust, maar tevens straks zich
zelven opvoedend tot kunstkennis, en tot dien verfijnden
kunstsmaak, welke de levensvolle stuc-versieringen van dee
villa in den twin der Farnesina bestelde en verstond to waardeeren ; een smaak, die de kunstenaars lokte tot toewijdende
navolging van het oude en tot verder voortgaan in de techniek,
door de oudheid aangewezen . Zeker niet altijd tot zecren voor
de kunst! ArchaYsme was eene - weinig schadelifte mode ; maar
erger was de elegante zinlijkheid, die, reeds zoo sterk s prekend.
in de erotische literatuur van het door Alexandria op-evoede
Rome, thans ook de mythologizeerende ' kunst der Hellenen
voortdurend verder voerde op den hellenden weg, die van
de dartelheid naar de wulpschheid leidt . Hoe hier de kunst
gehoorzaamde aan den bedorven smaak harer koopers, toonen
ons niet alleen de Pompejaansche fresco's, of de talrijke
Hermaphroditen en Kallipygen in de Romeinsche en Napel-
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sche museums. Niet in deze vermenigvuldiging lag het
bedenkelijke ; veeleer in het feit, dat het mythologizeerend navertellen der goddelijke liefdesgeschiedenissen
zich in steeds zinlijker duidelijkheid uitdrukt . Deze plastiek
vermenschelijkt hare goden zoo goed als zij straks eenen
Antinoiis als Hermes of Dionysos zal afbeelden
niet tot vergoddelijkiug van menschelijke waardigheid,
gelijk de dienaren der Diadochen hadden gedaan, loch tot
vermenschelij king van de godentypen . Zoo maakt zjj de
lichaamsbekoriug van Romeinsche Keizerinnen tot publiek
eigendom, hare Venus-gestalten ontkleedend zooals eeuwen
later Can ova het Paulina Borghese zal doen .
Mag het tegenover die zonden herschepping heeten,
dat de kunst nieuwe wegen zoekt in de allegorie - als in,
_P u d i c i t i a' s waardig omhulde gestalte, of in de wonderfijn geacheveerde harnasversiering van den Vaticaanschen
A u g u s t u s ? Of dat zij nieuwe stof vindt in de pogtische
idylle van het genre-beeld, van spelende putti en droomende
meisjes? Kan men van renaissance spreken, omdat in de
decoratieve kunst to Rome het plantmotief, bovenal de
heerlijke vorm van den acanthus, zich ontwikkelt in steeds
rijker pracht? Hoe armelijk schijnt ons deze renaissance,
zoodra wij bedenken dat wij then zelfden naam gebruiken,
wanneer we in de Johannes-statuen van D o n a t e I I o christelijk geloofsleveu zien gloeien onder de bewonderende navolging der antieke 1-unst!
Maar uit de loutering, die de vrucht is van elke aanhoudende aandacht gewijd aan de klassieke kunst, is toch
in 44n opzicht to Rome een nieuw levensbeginsel voor de
Grieksche kunst geboren, of liever een sluimerende kracht
weder ontwaakt. Levenswaarheid, realisme : zie daar wat
Rome, aan Per gamums lessen indachtig, voor de hellenistische kunst zal kweeken . Rome prikkelt de kunst
tot dieper gaande studie van het lichaam : nu eens - als
in den Borghesischen kampvechter-boetseertzijhetrappe
soldatenlijf met al de d4tails der mannenschoonheid ; dan
weer lokt zij den geest des toeschouwers naar de arena
a en
toont hem den rustenden pugilator met zijn kleinen bar-
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baarschen. kop, gedeukt door vuistslagen, met zijia zware
lijf, waarop de spieren lig noen .als koorden. - Lijfsaa -nbidding heeft men deze kunst genoemd, en zelfs de grootste leerling dezer meesters, M i c h e 1 A, n gel o is aan dat vonnis niet
ontkomen . Toch is het iets anders, dat ochtend aan ochtend
den bezoeker van het Vaticaansche Museum terugroept naar
den torso van den zoogenaamden Hercules . Deerlijk geschonden spreekt deze romp nog luid van de heerlijke
kunstenaarsgave, die hier liefdevolle kennis van het lichaam
dienstbaar heeft gemaakt aan de vertolking van dat altijd
boeiende vraagstuk : hoe openbaart zich in alle deelen des
lichaams de stemming des geestes?
Realisme is voor zulk eene kunst eene armelijke benaming . Immers de kunstenaars dezer richting wilden niet,
dat hunne waarheidsliefde zich zou spenen van subjectief,
reflecteerend gevoel . Juist daardoor is de portretkunst,
uniting van psychologische studie, in deze periode zoo rijk .
Ernstig en individueel, weet zij niet slechts de natuur lijn
voor lijn na to beelden ; maar omdat zij zelve spiritueel en
ironisch en ook wel droefgeestig is, verscherpt zij de persoonlijke trekken, en toont ons Julia daemonisch, Antonius wereldsch, Sulla spotziek . Weldra verbreedt hare
belangstelling zich tot humor in hare studie van de typen
der barbaren, maar zij verheft zich tegelijk tot eerbied voor
de majesteit der smart en vertolkt op de ecTelste wijze het
Vergiliaansche parcere devictis in de hooge gestalte der
,,Germania devicta" van de loggia de' Lanzi .
Bovenal
echter wijden deze kunstenaars hunne oud-Grieksche ontvankelijkheid voor indrukken aan de beschouwing van
den Romein . Icier bepaalt zich de kunst niet meer tot
den
welbekenden, geldealizeerdeD heerscherstypus . Z ij
begrijpt en vereeuwigt den Romeinschen acrd volkomen
den
strengen
overlegzamen huisvader, z ,jne matrone
kuisch tot koelheid toe, de ernstige vroomheid van den
offerenden senator . En zoo brengt zij nieuw leven .. Ret
mocha een waagstuk heeten, toen de kunstenaars van
de Ara Pacis hun altaarreliefs lieten verhalen van de ambtswaardigheid der rerum domini inn de zelfde taal, in welke
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eens de parthenonfries had gezongen van de Atheensche
schoonheidsglorie . De voorname togafiguren der Romeinsche
offeraars beschamen dat waagstuk niet . Hier is eigen leven,
eigen zorgvuldige kunstvaardigheid, bovenal eigen gedachte .
Zinvol en eenvoudig is hier de waardeering uitgesprokeu
van het ideaal, dat de vrede-vorst zelf door zijne altaarwijding trachtte to belichamen .
Grooter welwillendheidd en meer aandacht is er noodig
one op het gebied der geestelijke kunsten reeds in de periode
van A u g u s t u s het naderenn van de hellenistische herrijzenis
to erkennen . Toch heeft het reeds toen aan mannen, die
zochten naar nieuwe wegen, niet ontbroken .
Op het gebied der historiografie is D i o d o r u s S i c u 1 u s
zulk een zoeker. Diodorus ., minder talentvol dan zijne
Romeinsche vakgenooten, evenzeer verstoken van de psychologische gaven, die S a I I u s t i u s onderscheidden, als van
L i v i u s' dramatisch genie, heeft met zijne Bibliotheca ongetwijfeld dit succes gehad, dat hij van zijne eigene dagen
of tot op onzen tijd toe een der meest gelezen Grieksche
schrijvers is geweest . Dit succes echter dankt hij eenvoudioaan zijne compilatie . , De
algemeene geschiedenis", met
welke hij de behoefte aan ,universeele beschaving", die
zijnen tijd kenmerkte, kwam bevredigen, deed wat compilaties plegen to doen . Zij werkte mede om de schrijvers,
waaruit zij putte, to doen vergeten. Dat alzoo thans.
D i o d o r u s' Bibliotheca voor de geschiedenis der Oostersche
volken, voor Hellas' mythische periode zoowel als voor den
bloeitijd, en tevens voor een gedeelte der Romeinsche
geschiedenis een on zer voornaamste Grieksche autoriteitenn
is, hij dankt het slechts aan de afwezigheid . zijner voorgangers ; en het is minder om de wijze, waarop hij zijne
taak als historicus vervuld heeft, dan om de opvatting, van
welke zijn arbeid getuigenis hoopte to geven, dat hij hier
onze aandacht verdient . Die opvatting is niet door Diod o r u s uitgedacht, maar uit de hand van anderen aanvaard ;
doch dat hij ze aanvaardde, bewijst zekere zelfstandigheid .
Als een zelfstandig man treedt D i o d o r u s naar voren uit
de rij van die vrij talrijke geschiedschrijvers in duodecimo",
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die de verschillende Romeinsche veldheeren op hunne
tochten plachten to vergezellen, waarlijk geene Joinville's,
al reisde ook deze m4moire-schrijver met zijnen vorst mede .
D i o d o r u s veil lets meer dan de m6moires van eenen
P o m p e i u s of een Lucullus schrijven . Dertig jaren
reizens en denkens geeft hij - naar zjjn zeggen althans
aan de voorbereidiiag voor -j zi ue taak, en voor die taak
heeft hij diepen eerbied . Niet als Herodotus, wiens
werk bijna een epos is, zal hij geschiedenis schrijven, noch
als Thucydides, die slechts van 44n yolk 44nen oorlog
beschreef. Op de schouders van P o l y b i u s wil hij staan :
zijn doel is pragmatische historiografie .
Maar wie Diodorus' rhetorische inleiding leest, ziet
duidelijk, hoe zich voor den schrl*j*ver* order den onmiddellijken invloed der Stoa het arbeidsplan van P o l y b i u s
uitbreidt tot afmetingen ver boven zijne krachten . Welk
eene taak wacht dezen' priester van de goddelijke voorzienigheid! Gelijk de astronoom de onveranderlijke banen
der sterren weergeeft op zijne hemelkaart, zoo zal hij in
zijne historie - dat boven alle verdichting leerrijke boek
der menschheid - de lijnen teekenen van het groote wereldplan Gods : immers de wereldgeschiedenis is de tot daad
geworden gedachte der voorzienige godheid . In de taal,
die de schoonste is der wereld, en die ook de wereldtaall
geworden is, zal hij de overlevering to boek stellen van
die stad, die de aardkring heet, van die 4ene groote familie,
wier kinderen de menschen zijn, en wier middelpunt Rome
is, het centrum van de Oikumene.
Weinig oorspronkelijk als ons deze opvatti -ng der
historiografie - afgezien van haar eenzijdig opbouwend
karakter - dunkt, in D i o d o r u s' tijd was zij in vele opzichten nieuw. A.-an D i o d o r u s zelven geeft zij een duidelijk gepreciseerd plan . Er bestaat voor hem eene Oude,
eerie Nieuwe en eene Nieuwste Geschiedenis . V66rgeschiedenis, belangrijk genoeg om stof to leveren voor de eerste
zes van de geprojecteerde veertig boeken, is alles wat aan
den Trojaanschen oorlog vooraf gaat . Het tweede tafereel
(Boek VII -XVII) reikt van then mythischen tijd tot aan
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den dood van A I e x a n d e r . D66r ziet hij den nieuwen tijd,
aan welken hij de volgende drie-en-twintig boeken van zijn
werk wijdt, geboren worden : daar ontstaat de novas rerurn
ordo die cumuleert in het imperium Romanum en zijne symbolische afronding
afronding vindt in C a e s a r' s tocht over zee naar
Brittan-ni8 .
Wie de geschiedenis der hellenistische historiografie
wil schrijven vindt leerrijke stof in de beschouwing van
Diodor -Lis' vele tekortkomingen bij de uitwerking van
dit plan . Voor ons zijn zijne technische vergrjjpen van
minder bela-Dg dan zijn persoon als historicus ; maar in(lien wij uit de nu eens gecopieerde, dan weer verkorte,
straps gecontamineerde ontleeningen van Hecataeus,
van Ctesias, van Herodotus, Ephorus, Theopompus, D u r i s iets trachten uit to lichten, datnaarde cigen
persoonlijkheid van den schrijver dezer histoire encyclopidique heenwijst, da-n kunnen wij gemakkelijker een zondenregister samenstellen, dan eene karakteristiek geven . Had
D i o d o r u s beseft, wat het zeggen wilde, in de wereldgeschiedenis de ontwikkeling der godsgedachte aan to toonen,
dan hadde hij althans eene poging gedaan tot het aanwijzen
van de geleidelijke opvoeding der menschheid . Hij gevoelt,
dat eene wereldgeschiedenis als de zijne behoort to beginnen met eene schets van he't ontwakend godsbewustzijn
der menschen, met eene vergelijkende mythologie ; maar de
task is hem to zwaar, enn in de plaats van de vereischte
inleiding geeft hij den lezer eene cosmogonie - compilatie
eener aan H e c a t a e u s den Teler ontleende, maar met
de grondslagen van zijn eigen opvatting der Voorzienigheid
bitter slecht strokende materialistische wijsheid . En eenmaal aan zijn girls gewend volgt hij dezen onbeschroomd,
ook al leidt hij zijn stoYsch geloof op de paden van het
platste euhemerisme .
Feitelijk is hier mede alles gezegd . Met handers en
.
voeten geeft D i o d o r u s zich over aan zij n toevalligen gids :
hoogstens waagt hij op ondergeschikte punters eene ietwat
wijze polemiek. Wil men in die compilatie leidende karaktertrekken ontdekken ? Men zou de voorliefde voor romanti-
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sche verhalen kunnen noemen, weinig treffend, zooals zij
zich hier vertoont ontdaan van de naieveteit van H e r o d o t u ss
zoowel als van de leerzaamheid welke de Cyropaedie-fantasign bezaten . Die voorliefde verleidt hem om. H e r o d o t u s
to laten liggen en E p h o r u s to volgen . Welk eene ke -uze 1
En hij blijft - gemakshalve - die keuze getrouw! . Terwijl
hem voor den Peloponnesischen oorlog zulk een uitnemend
voorbeeld van nadenkend zoeken naar de groote bewegingslijnen der historie in T h u c y did e s ten dienste stored, verkiest hij Ephorus!
Voor Thueydides is de oorlog
tusschen zijne vaderstad en Sparta eene gebeurtenis, die hare
schaduw ver vooruit werpt . TJitvoerig is zijn onderzoek,
breed zijne uiteenzetting der oorzaken . Afg-unst tusschen
naburige staten, jarenlang gevoede naijver van Sparta tegen
den staat, die haar verdrong uit hare hegemonie, gisting
onder de tegenstrijdige elementen, die de Atheensche democratie wel samenbond maar niet vereenigde : zie daar de
hoeksteenen van het fundament zijner beschrijving van den
fatalen krijg . Maar D i o d o r u s ? Wel verklaart hij vooraf,
dat het de taak van den waren geschiedschrijver is, van
zulk eenen oorlog vooraf de oorzaken aan to geven ; maar
voor zijn kleingeestig inzicht dringt zich, met zeer onjuiste
toepassing van de leer, dat de geschiedenis der volken de
geschiedenis hunner leiders is, het persoonlijk element naar
voren . ..,De Atheners," zoo schrijft hij E p h o r u s na :
5,hadden de bewaring hunner schatkist opgedragen aan
P e r i c 1 e s, en deze, niet in staat zich to verantwoorden,
verwekte den Peloponnesischen oorlog ." Is het niet, alsof
wij een modern historicus hooren verklaren, dat de eenige
aanleiding tot den Fransch-Duitschen oorlog gelegen was
in den hachelijken toestand der Bonapartistische dynastie
Erger nog. Want geen Aristophaneslezer kan voorbij zien,
dat op den bodem van D i o d o r u s' verhaal de , spottende
verdichting der comedie ligt . Hier is eene oorlogsbeschrijving
aan het woord, die de historie documenteert met citaten
uit Punch .
Een zoeken naar algemeene voorstellingen vindt men
bij D i o d o r u s wel ; maar de poging gaat boven zijne macht .
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Er leeft in hem een vaag besef, dat er telkens in de geschiedenis perioden zijn, in wier rondgang 44n woord voortdurend van mood tot mond gaat, 44n denkbeeld geleidelijk
tot rijpheid komt ; maar als hij tracht die idee dominance
to grijpen, verduistert zich dat besef tot rhetorische fraseologie . Aan het drama van den strijd tegen Perzig heeft deze
priester der voorzienigheid Been bemoedigender gedachte
kunnen ontlokken dan deze, dat een onberekenbaar en
wisselziek noodlot speelt met de menschelijke voorstellingen
van macht en onmacht. De heerlijkheid der Pentekonta8tie
wil hij concentreeren in 44n fijn beeld, en hij brengt het
niet verder dan tot eenen onvolledigen catalogus . Hij is
overtuigd, dat de ware wereldgeschiedenis zou moeten
beginnen met de studie van het ontwakend godsgeloof, en
in de plaats daarvan geeft hij een goden-lijst . En tenslotte,
terwijl de ziell van zijn werk zou zijn de gedachte, dat de
gansche menschheid 44ne polls vormt, stain inzij -neBibliotheca de volken - elk hunner gebeeldhouwd naar het
model, hem door zijn toevalligen gids verstrekt - in starre
afzondering naast elkaar, gelijk de arch a :ischefigurenin het
gevelveld van eenen oud-griekschen tempel. Zoo is niet het
vinden, maar het zoeken van D i o d o r u s voor ons belangrijk .
Slechts dat hij is voorgegaan op den weg, later door P 1 u t a r c h u s en A p p i anus met gelukkiger uitkomst betreden,
gaf hem aanspraak op on ze belangstelliDg .
Falend in de uitwerking van zjjn philosofisch plan,
heeft toch D i o d o r u s den schat van kennis zijner bij uitstek weetgierige tijdgenooten belangrijk vermeerderd . Geheel
verschillend is het doel waarmede D ion y s i u s van H a t ic a-r n a,s s u s zich tot het schrijven van zijne geschiedenis
zet. Omstreeks den tijd van den slag bij Actium - als
zoovele Grieken - uit klein-Azi8 naar Rome overgekomen
trad de rhetor D i o n y s i u s uit den talrijken en arbeidzamen
stoet van Grieksche privaatdocenten naar voren met
hoogere pretensies dan die van consulteerend deskundige
to zijn voor Romeinsche dilettantes . Hij wil historicus
heeten . Dat
zijue
,Romeinsche,
Archaeologie"
hem
tenauwernood a,anspraak op then eeretitel geeft, erkent ieder,
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die het boek heeft gelezen . Toch verdient de schrijver
een oogenblik onze aandacht om het doel dat hij zich
stelt . ,Niet alles," aldus ongeveer redeneert de Halicarnassi8r,
,is waardige stof voor de historie . Als iedere
kunst, zoo streve ook de historiografie uitsluitend naar
het schoone ." Inderdaad had de rhetor niet licht eene stof
kunnen kiezen, minder geschikt tot staving van zijne
doctrine. Het ],-an niemand ontgaan, hoe hij de ontwikkeling van het imperium Romanumm tot aan de Punische
oorlogen teekent zonder inzicht in het karakter van het
Romeirische yolk, zonder scherpe voorstelling van de in den
jongen staat worstelende krachten, zonder besef van het
organisme der Romeinsche republiek . Maar ook hier is
het billijk minder op de uitwerking van het plan, dan op
het plan zelf to letter . T-Tit de kleine grootheid van zijne
Aziatische proviinciestad overgekomen naar de wereldstad,
beseft deze Helleen, dat krachtens een onverbreekbare natuurwet Rome als sterkere wel moest heerschen over Hellas ;
maar tegelijkertijd leeft in hem deze troostende gedachte,
dat onmiskenbaar deze wereldbeheerschers zonen van Griekschen bloede zijn . Het is alsof hij tot hen zegt : Wij
hebben U ons verleden geschonken, gunt ons nu ook eene
plaats in uwe toekomst.
De ,Romeinsche Archaeologie" - van welke ons
slechts het eerste gedeelte, handelend over de jaren voor
450, bewaard bleef - eischt van den modernen lezer heel wat
toegevendheid . Onloochenbaar talent voor natuurbeschrijving, ontwakend ethnografisch schiften gaat hier schuil
order zware rhetoriek . En dat is de wil van den schrijver
geweest. De criticus, die het T h u c y did e s niet vergeven
kon, dat deze voor zijne historie geen ,mooi" onderwerp
had gekozen, wilde den ouden historiograaf verbeteren, ook
in den stijl, vooral in de rhetoriek . Deernis bevangt ons,
wanneer wij deiaken aan de Romeinsche toehoorders, die op
dezen ,verbeterden T h u c y did e s" zijn onthaald . Hier oreert
alles : Aeneas, Romulus ja, de vader van Virginia - ieder
heeft zijne redevoering .
In den grond outreert hier D ion y s i u s een gebruik
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aan de geheele oude historiografie eigen . Bij hare geboorte
reeds had deze de dramatische eloquentie van het eposs
overgenomen, en onder de toejuiching der redelievende
Grieksche toehoorders hadden van Herodotus of de
historiografen en de oraties vermeerderd en haar karakter
gewijzigd . Bij den ouden Her o d o t u s is de cede voerin
meestal het voertuig van algemeen menschelijke beschouwin gen . T h u c y did e s echter ontwikkelt sours in zijne oraties de,
verschillende inzichten der politieke partijen ten opzichte
van een bepaald aanhangig punt, songs leErt hij daarin de
karakterschets neer van zijne hoofdpersonen . Maar wat
daarvan wordt bij D ion y s i u s, die al ziju helden dezelfde
schoolfrazen in den mond legt, behoeft nauwlijks nader
aangeduid, indien men bedenkt, dat hij kans heeft gezien
omm den held Coriolanus vijftien redevoeringen to laten
houden.
Het noodlot heeft gewild, dat D i o n y s i u s vooral bekend is gebleven door zijne Romeinsche geschiedenis . Toch
ligt zijne hoofdverdienste elders . Door de eischen zijner
praktische werkzaamheid als,rhetorgedreventrail hijtevensj
op als literair criticus ; en van de literaire kritiek, zooals
onze tijd die verstaat, mag hij bijna de vader heeten .
Beoordeeld naar den maatstaf onzer tegenwoordige
psychologische kritiek, is ongetwijfeld de ku-nst van D ion ys i u s zwak, en zijn oordeel bekrompen, zijn standpunt doctrinair . Doctrinarisme trouwens is aan de literaire kritiek
der oudheid nooit vreemd geweest . A r i s t o t e l e s, die het
eerst de grondslagen der aesthetische waardeering als
systematische wetenschap heeft gelegd, had zelf daarbij
streng vastgehouden, vooreerst aan zijne eigene philosofische,
definitie van het schoone als 't geen tegelijk zeclelijk goad
en welgevallig is, daarnaast aan zijne grondstelling : ,kunst
is mimetiek" ; en dat, bij zijn schematisch onderscheiden
van de natuurlijke , eischen der genre's, bij zijn onverbidlijk
toewijzen : ,dit is de taak van den po8et, dat van den prozaschrijver", voor hem zelven die leer geen al to starre dogmatiek ward, is uitsluitend to danken aan zijnen fijnen per-
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soonlijken smaak. Bij zijne volgelingen, philosofen als
rhetoren, wijzigde zich wel telkens de definitie van het,
schoone, maar weed de leer van het klassieke schoon steeds
strenger, en zoo kwamm er een dogmatisch wetboek voor
literaire kunst tot stand, dat geene afwijking gedoogde .
Welke woorden ,,,mooi", welke klanken welluidend, welke
zin-rhythmen overredend waren : de toekomstige schrijvers en
lezers konden het nazoeken in hunne technische hand
leidingen .
Dat D ion y s *1 u s die handboeken met eenige lijvige
deelen heeft vermeerderd, geeft hem weinig aanspraak op
ooze bewondering.
Inderdaad heeft hij de diepgaande
aesthetische theorie van A r i s t o t e 1 e s gelezen met een oogdoor classicisme verblind . Bovendien wijdt hij eenzijdig zijneaandacht aan de rhetoriek. De vraag, sinds P 1 a t o' s G-orgias nooit vergeten, door A r i s tot e 1 e s grondig tot inn
hare fundamenten onderzocht, en in den kring, voor welken
C i c e r o zijne boeken de Oratore schreef, meer dan ooit aan
de orde : de ernstige grondquestie of werkelijk de rhetoriek
recht had op eene plaats onder de philosofische wetenschappen, verontrust D ion y s i u s geen oogenblik . Met
eene tevredenheid, die door de toekomst slechts zeer ten
deele zou worden gerechtvaardigd, constateert hij, antimodern en nimmer transigeerend, dat de Asianische af-,
dwalingen hare stervensure nabij zijn, en proclameert hij,
a's zijn renaissance-ideaal het onvervalscht Atticisme .
Het ideaal door D i o n y s i u s gesteld, en door de latere
Atticisten ten deele bereikt, is kenmerkend voor de omstandigheden . Slechts in de ballingschap, slechts in een land
waar het Grieksch niet dagelijks gesproken werd, kon men
droomen van een terugkeer der taal tot de vormen van drie
eeuwen her. Maar die droom getuigt van iets beters dan
van louter studeerkamer-doctrinarisme . Den cooed om, de
oude taal van Hellas in de verstrooiing voor degeneratie
to behoeden dankt D i o n y s i u s aan de warme belangstelling zijner Romeinsche tijdgenooten .
Die belangstelling heeft ten slotte aan den Ralicarnassier de bladzijden in de pen gegeveu, welke zijne beteekenis
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als literair criticus zouden bepalen . Om den Romeinen . de
schoonheid der oudgrieksche literatuur to toonen begon hij
naast zijne theoretische leerboeken - portretten to
teekenen van redenaars en geschiedschrijvers . En terwijl
hij zich afvraagt : ,Waarom heb ik L y s i a s lief? Wat bewonder ik in Demosthenes? Waar ligt de bron van
Thueydides' aangrijpende kracht?" begint de grauwe
theorie to leven ; voor het napraten komt de eigen waardeering in de plaats, en doet zich - zij het ook nog zwak psychologische belangstelling voor den kunstenaar gevoelen
order het technisch schematizeeren der eigenschappen zijner
kunst . Zoo wijst hij zijnen lezers den weg tot het kostbare
en levenverrijkende genot der zelf bew-Liste bewon dering van
het literaire schoon.
Is de aesthetiek van D ion y s i u s n og eng en schoolsch,
toch . verdient de schrijver onze aandacht ; want hij heeft
den weg bereid voor den fijn ontwikkelden en geestigen
Anonymus, die in zijn boekje ,over het Verhevene in den
Stijl", minder theoretisch, ook minder wijsgc,, erig dan A r i st o t e 1 e s, maar met meer levendigheidd en. met ruimer
smaak dan de Meester, de literaire kritiek zelve tot eene
kunst heeft gemaakt, en negentien eeuwen v66r onzen
tijd met de daad heeft bewezen, dat echte literaire kritiek
altijd moet zijn vergelijkende literatuurgeschiedenis .
Over den tractatus de sublimi kort to zijn valt to moeilifter, omdat de onbekende schrijver, de pseudo-Longinus,
van wien eens Poi I e a u getuigde dat hij ,on parlant du
sublime, lui mgme, est Ws sublime", de man, die volgens
P o p e ,al zijne wetten staaft door 't eigen voorbeeld", in
ooze dagen buiten den kring der eigenlijke philologen
nauwlijks meer genoemd wordt . Heeft in die mate de
historische methode de aesthetische verdrongen ? In ieder
geval verdient pseudo-Lon-ginus ook om zijne historische
beteekenis wel, dat wij bij hem stil staan . Zijn boek is
eene verrassing van het begin af. Zie hier een grammaticus, die het werk van een voorganger over het door hem
behandelde onderwerp verwerpt ,omdat het, handelend over
het verhevene, laag bij den grond blijft", een rhetor, die
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- boven de overreding het enthousiasme plaatst, een geleerde,
die in den bloeitijd der meest schematische stijltechniek
stoutweg waagt to verklaren : ,niet het schoolsch naspeuren van al die begrippen van inventie, stofindeeling,
ordeni -ng acht ik onze schoonste taak . De bron der literaire
extase wil ik kennen . Ik wil weten, van waar die raadselachtige gave ontspringt, die als eene bliksemflits ons plotseling de gansche heerlijkheid van het dichtergemoed
toont . Is enthousiasme aangeboren? Kan men de extase
toetsen aan eene theorie? Wint zij in kracht door oefening?"
Met deze vragen op de lippen komt nu de Anonymus tot
de klassieken, en terwijl hij, onbevooroordeeld, doch met een
door jarenlang scherp toeluisteren verfijnden smack, hunne
werken beschouwt, staan wij als dankbare leerlingen aan
zijne zijde, verwarmd door zijne liefde, verhelderd van
inzicht door zijne ongeveinsdbeid, geleid door zijne methode.
Want, al verwerpt hij de schoolsche theorie, order zijn
schijnbare losheid verbergt hij eene uitnemende orde.
Eerst komt de kennismaking . Hij toont u de verzen
,,die hunne tragische kleur verliezen, zoodra ze in het
daglicht komen", de onvruchtbare tobberij der onoprechte
extase, de valsche beeldspraak der gezwollenheid ; en die
vonnissend, hetzij de schuldige Aeschylus, Plato of
Tim a e u s heet, laat hij op het vonnis de vraag volgen
uaar de oorzaak der foot . ,Van waar - zoo vraagt hij
,,in onze eigene dagen zooveel onware verhevenheid? De
fouten eens schrijvers ontspringen meest uit de zelfdebr .on
als zijne deugden . Onze fout is ons onafgebrokenjagen
naar wat nieuw is . Herstel is slechts to vinden in de
juiste kennis van aard en oorsprong der ware extase ."
Zoo komt hij dan toch tot de theorie ? Ja maar aau de
theorie gaat de definitie vooraf. ,H-ieraa-n," zoo spreekt
hij, ,zult gij het verhevene erkennen : door hetgeen waarachtig hoog is wordt onze ziel omhoog geheveu, en bij het
hooren vervuld van eene blijdschap, als hadde zij zelve
geschapen, wat zij hoort. In waarheid groot is w, at herhaalde beschouwing niet slechts duldt, maar eischt, wat
steeds aan onze ziel rijker stof tot naden
.ken geeft dan in
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de gebruikte woorden is uitgesproken ." Is juister omschrijving van het klassieke denkbaar?
De theorie aangaande de grondslagen van het verhevene,
welke de schrijver hierop laat volgen, is evenmin nieuw als .
overtuigend . Het belangrijke is, dat hij de grauwheid van
die technische beschouwing kleurt door zijne beeldspraak .
Den van rode geschonken kiinsteiaaarsaanleg noemt hij
den bodem waaruit de vijf bronnen der extase ontspringen :
de vatbaarheid voor groote concepties, den hartstocht, de,
door oefening to verwerven bekwaamheid in schepping van
den inwendigen gedachtenvorm en van de uitwendige expressie, clan de keus van edele woorden, eindelijk de waardigee
sie,
compositie .
Natuurlijk zijn dergelijke schematische theorie8n altijd
eenzijdig en doctrinair . Maar het opwekkende, het karakteristieke van dit kleine en nog slechts fragmentarisch bewaarde
boekje ligt niet in die leerstellingen, doch in des schrijvers
diepen eerbied voor het Schoone .
,Het is niet mogelijk"
zoo verkondigt hij, ,dat hij, die in zijn leven laag denkt
en handelt, werken schept der onsterflijkheid waardig ." En
terwijl hij die overtuiging toetst aan de werken der dichters,
wier studie ze in hem wekte, wordt hij wonderbaar aangedaan door de verscheidenheid hunner middelen . ,Zie," zegt
hij, en hij grijpt u bij den arm : ,welk een verschil in
beeldende kunst en Loch welk eene hoogheid in beiden! Zie bij
Homeru s---Poseidon Troje naderend . De bergen dreunen ;,cle
wooden op Troas' heuvelen sidderen, doch onder zijn wagon
duiken uit alle schuilhoeken duizenden dartele dieren op.
En stel nu daar tegenover de verhevenheid van den Joodschen wetgever, die volstaat met aan den aanvang van zijn
boek to schrijven : Daar zij licht - en daar was licht !"
Onvruchtbaar kon zoo groote blijdschap over het
schoone niet ' blijven . Behalve een zeer duidelijke en persoonlijke kennis van de schrijvers die - hij bewonderde, heeft
zij aan pseudo-Longinus twee kostbare gaven geschonken .
Vooreerst de macht, om, in eon tijd van smaakverslapping
en over-geleerdheid, uit den verwarrenden stroom van allerlei.
literatuur met bewust oordeel to grijpen naar het waarlijk
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klassieke,, en daarnaast de overtuiging, dat ten alien tijde
ook in zijn eigen, niet door hem bewonderden tijd - eene
zoodanige navolging van die kunstenaars mogelijk is, welke
geene nabootsing is . Die navolging - zegt hij - opent
de oogen onzer ziel niett voor P 1 a t o of B o m e r u s zeiven,
maar voor de schoonheid door hen aanschouwd . Dan is
het alsof de groote mannen der oudheid aan onze zijde
staan als rechters over ons werk . En 'aan den anderen
kant staat het nageslacht, dat ons lezen zal na onzen dood .
Ziedaar het geze1schap, dat ons beletten zal bij iedere
letter die we op papier zettea angstig to vragen : ,Wat
zeggen mijne tijdgenooten er van?"
De tijdsomstandigheden hebben niet gewild, dat de
s tudie, door dezen Griekschen Q u i n c t i l i a n u s begonnen,
op waardige wijze door Helleensche volgelingen zou worden
voortgezet . Maar daarom heeft hij, die het levensgenot
'Zijuer lezers door zijn smaakvolle lieffle voor de oudheid op zoo
edele wijze vermeerderde, to meer aanspraak op onze aandacht .
Verrijking van levensgenot mag op zich zelf nog geese
renaissance heeten . Maar op een ander gebied dan het
hierboven betredene geeft ons het geestelijk leven van het
Rome der J u 1 i i en C 1 a u d i i teekenen to zien van eene werkelijke wedergeboorte. Wel geldt van deze herrijzenis in
de philosofie, wat van de geheele hellenistische renaissance
moet gezegd worden, dat de schoone naam, ontleend aan
het rinascimento der vijftiende eeuw to glansrijk is om deze
periode naar waarheid to kenschetsen ; maar door den
arbeid der philosofen van de eerste eeuw is het geestelijk
levein der Romeinsch-Grieksche maatschappij verdiept en veredeld . Dit ontkent niemand, al groeien voor de hellenistische
literatuur de beste vruchten van then arbeid eerst in eene
volgende periode .
Duidelijker dan ergens elders komt hier, in de werken
der moraal-philosofen, aan het licht, hoe innig de zusterculturen van Hellas en Rome thans waren samengegroeid .
Anders dan uit speciaal letterkundige belangstelling vraagt
niemand onzer er naar, of Sot ion, de Sextii, Seneca,
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Mus onius Ruf us, Epictetu s in het Grieksch of in hetLatijn schreven : zij dragen alien hetzelfde karakter, den
aard dien later het duidelijkst M . A u r e l i u s zal toonen
het is Graeco-Romeinsche wijsheid . Romeinsch is in die
philosofie de bezadigde zelf beperking, verstandiger dan
het eclecticisme van C i c e r o, die n a het wikken en wegen
van Epicureische, Stoische en Academische stelsels wel, als
ware het op grond van welwillende onpartijdigheid, tot een
soort van plichtmatige scepsis komt en ernstig verklaart
opinabor, non sciam ; maar zoodra hij zich wendt tot de
moraal-philosofie dien geleerden twijfel doet slinken tot
deze kleine concessie, dat in zaken van ethischen aard onze
persoonlijke meening bezwaarlijk voor anderen bindend kan
zijn . Door den eisch der praktische moraal gedwongeil
aanvaardt hij het waarschijnlijke als waar : maakt hij van
zijn voorzichtig opinor een geloovig scio .
Consequenter, beslister, en als zedemeester hartstochtelijker dan de welbespraakte schrijver der Academica is
S e n e c a . Bij hem heeft de philosofie het karakter en
de idealen eener godsdienstige overtuiging . Zijn philosoof
wil zijn een generis humani paeclagogus, zijne wijsheid wil
genezing brengen en is ter wille van dat Joel zelfs bereid
haar karakter als zuivere en slechts om haarzelfs wil
beoefende wetenschap prijs to geven . Zal zij de waarde
eener bepaalde wetenschap schatten, dan vraagt ze niet
,,mat beoogt deze ?" maar : ,wien maakt zij sterker ? Wiens
hartstochten overwint zij ?"
- Soms, het is waar, is oak
in dezen wij sgeer de n atuur sterker dan de leer, zoodat
hij begint zich to verdiepen in de fundamenteele vragen
der theorie ; maar ras schrikt hij wakker en zegt : ,dat
spel schept geleerde, geen brave menschen !"
Geheel consequent zal zich deze verwaarloozing van
de logische grondslagen der moraalphilosophie eerst toonen
bij E p i c t e t u s ; toch past hare vermelding op deze
plaats, omdat zij zoo echt Romeinsch is . Ruiterlijk komt
de school der S e x t i i vetklaren, dat het beter is geene
wetenschap to bezitten dan eene, die in plaats van verantwoordelijkheidsgevoel scepticisme teelt . En evenzoo
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denkt S e n e c a . ,Niet spreken, maar doen !" zegt hij, en
hij dringt ook zelfs de overwegingen van het eclecticisme.
nog op den achtergrond om aan de menschheid, die hongert en dorst naar levenswijsheid, het sterkend voedsell to
brengen eener kloeke moraal . Den, levensmoeden tijdgenoot
van N e r o schudt hij wakker uit zijne laffe levensverzaking
en roept hem toe in then korten, afgebroken, hartstochtelijken stijl, then de Grieksche Stolci van hem zullen erven :
,,Uw ziell is god, uw leven Gods geschenk, u toe vertrouwd . . .
wat hebt gij er mede gedaan P"
Ret is niet uitsluitend in de StoYsche school, dat zich
to Rome die behoefte aan dogmatische moraalphilosofie
heeft geopenbaard . Beslister spreekt het nieuw-pythagoreYsme, zich ontworstelend zoowel aan de verslapping der
hedonistiek als aan de verwarringenn der logische philosofie
het bankroet der oudhelleensche vreugdeverheerlij king uit .
Tegenover het naturae convenienter vivere stelt deze school
den eisch der ascese.
Maar hoezeer opgewekt door Romeinschen invloed, het
Neo -Dythagore** isme zelf stamt uit het Oosten en openbaart
zich eerst krachtig in eene latere periode . De menigte
apocryphe geschriften, oud-PythagoreIsche wijsheid vermengend met Platonische en Aristotelische elementen, die in
de eerste eeuw onzer jaartelling - niemand weet van
waar - voor den dag trad, verdient minder onze aandacht
dan de schets van den idealen wijze, die in de derde eeuw
in ,het levee van A poll onius van Tyana" onze opmerkzaamheid zal wekken . Ook de eens zoo bekende cathechismus,
die order den veelbelovenden naam van ,,P y t h a g o r a s'
gulden woorden" levenswijsheid en geluk aan zijne lezers
beloofde, kan hier blijven rusten .
Den invloed der Romeinsche philosofie zal straks
het hellenisme in den middag zijner renaissance ondergaan
op velerlei gebied. De wijsbegeerte zal op haar voorbeeld
haar recht tot prediking ontleenen aan hare religieuze
overtuiging : in de korte pakkende zinnen van Epic t e t n s'
Enchiridion zal S e n e c a's hartstocht zich weArspiegelen .
De Stoa zal D i o C h r y s o s t o m u s den rhetor bezielen,
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zoodat hij levenernst, natuurwaardeering, menschenliefde
plaatst tegenover geblazeerdheid, en zedenbederf. Maar in
geenen vertegenwoordiger der Helleensche renaissance zall
duidel -ijker in het licht treden wat Rome voor Hellas is
geweest dan in Plutarchus.
Want voor den schrijver der historische portretten zijn
onweersprekelijk Rome en Hellas to zamen de draagsters
der antieke beschaving .
Al wijkt in den voortgang der hellenistische ontwikk-eling de beteekenis van Rome op den achtergrond,
toch brengt ons haar dageraad een dubbele les . Wie voorbij
ziet, wat voor het hellenisme de arbeid van H o r a t i u s en
Lucretius, van Livius en Vergilius, van Tacitus
en S e n e c a is geweest, wordt voor zijne eenzijdigheid gestraft door een zeer eenzijdig inzicht in de Grieksche literatuur van den keizertijd. Maar aan den anderen leant zou
de waardeering der Latijnsche pogzie haren hechtsten grondslag verliezen, indien de meening post vatte, dat het mogelijk
is Rome's literatuur to verstaan zonder uit eigen aanschouwen de Grieksche to kennen . Want inderdaad : Rome
,en Hellas ziju 46n.

RECRUTEERING VAN ONS VELDLEGER
DOOR

P . DONK .

De overtuiging, dat Nederland op verrenaniet-enoeg
heeft gedaan om zijn voortbestaan als zelfstandige staat to
verzekeren, zoolang nog duizenden en duizenden jonge,
krachtige, sterke manner bij een strijd op leven en dood
werkeloos zouden moeten toezien, - en het bewustzijn van de
behoefte aan verbetering in deze dringen ook mij tot een
poging om mee to werken tot het in het licht stellen dier
behoefte, nadat zoo velen 1 ) het nut en de waarde van
algemee-nen dienst- en oefenplicht hebben bepleit .
Bovendien ben ik van meening, dat ons veldleger veel
to zwak is aan artillerie . De sterkteverhouding onzer veldartillerie tot de infanterie Loch steekt zoo ongunstig of bij
,die in buitenlandsche legers, dat wanneer ons leger zich in
het open veld zal moeten verdedigen, de artillerie waarschijnlijk zooveel zwakker zal zijn dan de vijandelijke, dat een
fangzame terugtocht van ons vefdleger het hoo- 0st bereik'bare schijnt . De overtuiging dat ons leger in dit opzicht - en
ook nog in andere - verbetering behoeft, moest leiden tot
-het streven om de wenschelijkheid daarvan to betoogen .
Ret zou intusschen vrjjwel nutteloos zijn op verandering
1) O .a. de Luit.-Kol. van den Generalen Staf Coo I in den Militairen
Spectator van 1903 .
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aan to dringen, indien niet tevens bleek, dat de koorden
der bears daarvoor niet losser behoefden to worden gemaakt .
Daargelaten toch de vraag, of Nederland meer khn betalen
voor zijn weermacht, duidelijk is dat de lust daartoe geheel
ontbreekt. Trouwens, het is 66k waar, dat velerlei anderebelangen niet ter wille van de militaire mogen worden
verwaarloosd .
1k hoop echter to kunnen aantoonen, dat de veranderingen, die ik mij voorgesteldd heb, niet alleen wenschelift,
maar ook - binnen de grenzen van ons budget - mogelijk zijn ; dat de vermeerdering van uitgaven door sommige
veroorzaakt, volkomen gedekt kan worden door de besparingen, die van andere gevolg zouden kunnen zijn .
Mijne meeningen en inzichten omtrent die veranderingen
heb ik in enkele stellingen saamgevat, die in dit en een
volgend artikel een plaats zullen vinden .

1. Alleen in het leger is opleiding tot soldaat mogelijkUit een militair oogpunt kunnen oefeningen buiten het,
leger slechts dan nuttig zijn, indien zij niet leiden tot ver-korting van de normale opleiding in het leger .
Voor den tegenwoordigen soldaat khn - en in een
militieleger m6et - men zich tevreden stellen met zeerbescheiden eischen van teAnische bekwaamheid 1) . Ret lijdt m .i .
dan ook geen twijfel of zoowel schutterijen als vrijwillige
oefeningen in den wapenhandel, voorbereidend militair onderricht en weerbaarheidskorpsen enz . kunnen in dit opzic- htzeer voldoende resciltaten bereiken .
Ook wat betreft moreele geschiktheid (de discipline buiten
beschouwing gelaten) kan warden aangenomen, dat de buitenhet-leger-geoefenden niet van het leger zullen verschillen .
Eigenschappen van hooge waarde, als moed, trouw, plichtbesef zouden zelfs in bijzonder hoop e, mate kunnen voorkomen in kleine elite-vrijwilligerskorpsen ; op deze eigenschappenn mag echter niet meer gerekend worden wanneer
1)

Ik hoop nader hierop terug to komen bij 4 .
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de getalsterkteu belangrijk worden . Lust en opgewektheid kunnen bij vrijwillige oefeningen bijzonder groot zijn
en op de resultaten goeden invloed hebben, doch men mag
om die reden nog niet aa -nnemendatvrijwilligeafdeelingeia
zich, daardoor ook in den strijd zullen onderscheideia .
Immers de lust, waarmede iemand zich oefent in schieten,
marcheeren enz. bewijst volstrekt niet, dat hij ook gaarne
zal schieten en loopen als hij tegelijkertijd doel is voor
andere schutters.
In 44n opzicht zullen de buiten-het-leper-geoefenden
ver bij het leper achter staan, en wel ongelukkigerwijze in
het belangrijkste, in ,het sane noodige," in de krijgstucht .
Hoe men ook over den aard en het wezen van de
krijgstucht denken moge, hare absolute onmisbaarheid kan
niet ontkend worden . Door den Transvaalschen oorlog is
deze opnieuw duidelijk in het licht gesteld . Mijne meening,
dat opleiding tot soldaat alleen in het leger mogelijk is,
berust dan ook op de overtuiging, dat de discipline bij
oefeningen buiten het leger niet, zeker niet in voldoende
mate, gekweekt wordt .
Zonder mij in den tegenwoordigen strijd omtrent eigenschappen en grondslag van dit begrip to verdiepen, snag
pier Loch worden aangenomen, dat de krijgstuchtelijke
vorming moet bewerken, dat de mindere, waar dit noodig
is, zijn wil onderwerpt aan then van den meerdere, aan de
eischen der omstandigheden - zelfs wanneer dit met zijne
neigingen strijdt . Bovendien zal de soldaat ook zelfstandig
zijin plicht moeten vervullen, desnoods daartoe van bevelen
weten of to wijken ; doch dit doet niet of aan den eenvoudigen eisch, dat in het normale geval gehoorzaamd moet
worden, ook bij tegengestelde neiging . De methode, in
het leper gewoonlijk gevolgd om den man dit to leeren,
hem nl . eerst bij het exerceeren to brengen tot het besef,
dat er gehoorzaamd moet worden en hem daarna op to
voeden tot de hooger staande gehoorzaamheid met oordeel,
bij velddienst en gevechtsoefeningen, deze methode, opklimmend van het eenvoudige tot het moeilijke, schijnt mij de
juiste . Welke methode men echter ook volgt, het resultaat .
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'behoort ten slotte to zijn, dat het den man gewoonte geword en is, de bevelen zijner chefs, aangenaam of onaanfreDaam, to volbrengen en desnoods sterke tegenovergestelde
neigingen to onderdrukken om volgens den wil vau zijn
meerdere of de eischen der omstandigheden to handelen .
Om dit to bereike -a zijn tuchtmiddelen onmisbaar, al
,zijn zij opp zich zeif volstrekt niet voldoende . Voor eon
deel zal de krijgstucht ook moeten voortspruiten uit eigenschappen 'van meerderen en minderen, voor -een deel oak
bevesti-d en gesteund moeten worden door den band van
- vertrouwen door den omgang ontstaan . IVIaar nimmer zal
zij in een militieleger uitsluitend daarop kunnen berusten . Aan
chefs en min deren zouden daartoe veel to hooge eischen gesteld moeten worden . Hoeveel mannen Celt Nederland, die
.alleen door hunne persoonlijke eigenschappen een troep aan
hun wil zouden kunnen onderwerpen? Plichtbesef, vaderlandsliefde, geestdrift zouden de discipline der ondergeschikten
misschien kunnen vervaugen, maar bij de massa, bij de
tienduizenden zullen zij daartoe nimmer voldoende zijn .
Zou het in een beroepsleger mogelijk zijn, dat een
band van vertrouwen de plaats, der tucht kon innemen,
in een militieleger met zijn wisselend kader en zijn lichtingen, die na jaren van afwezigheid in een vreemd geworde -n
omgeving terugkeeren, is dit onmogelijk . Deze band, de
eenheid, de samenhang zijn zeer belangrijke factoren ; bevordering daarvan is noodig 1) ; maar in een militieleger
zeker kan men er niet uitsluitend op bouwen . Hier is
noodig, dat de man geleerd heeft zijn wil to onderwerpen
ook aan then van een onbekenden meerdere 2) .
Waar zal de man dit leeren dan in het leger, waar hij
aanhoudend met allerlei meerderen in aanraking komt,
herhaaldelijk ook van geheel onbekende chefs bevelen to
volbrengen heeft ?
De discipline in ons leger is Diet anti-nationaal, kan
1) Ik hoop hierop in een volgend artikel terug to komen .
2) De vermenging van troepen, eigen aan de moderne gevechten,
waardoor vele manschappen onder onbekende aanvoerders moeten hande ,
ten, ouderstreept de noodzaak van dezen eisch
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dat niet zij-.n, daar en de handhavers en de minderen totde natie behooren met niet dan nationale eigenschappen .
De Duitsche stramme tucht ontbreeld hier niet (zeker niet
in de eerste plaats) omdat onze miliciens ,geen Pruisiscbe
korporaals van zich later . maken", maar omdat de officieren
haar vergen noch betrachten . De enkole uitzondering, die
het ,schneidige" wilde nabootsen, zou waardeering noch
navolging vinden . Onze tucht is eer gemoedelijk en onze
miliciens zijn volstrekt niet weerbarstig zich daaraan to
oiaderwerpen : afdoende wordt dit bewezen door he t geringe
aantal straffen . Zij is noch zoo hatelijk en kleingeestig
noch zoo slap als wel werd voorgesteld, gesteund als zjj
wordt door prestige, vertrouwen, plichtsgevoel, maar ook
verzekerd door de tuchtmiddelen op den achtergrond . De
mindere kan weten, dat hij rechtvaardig wordt behandeld ;
de vormen zijn noch krenkend, noch anti-nationaal ; maar
de man zal in het leger ook daarvan doordrongen worden,
dat bepaalde onwil zoo gestraft wordt, dat het noodig is
neigingen tot onwil to bedwingen .
Kan men van oefeningen buiten het leger, zonder verhouding van meerdere en mindere, zonder tuchtmiddelen,
zonder dwang, die tot onderdrukk-en van sterke neigingen
voert, kan men daarvan datzelfde resultaat verwachten?
Een nuttigo les heeft de mislukking der schutterij
geleerd . Zeer terecht heeft de regeering - blijkens de
afsehaffing - niet de schuld gezocht bij de personen, maar
in het stelsel . Door de fouten van het stelsel to ontkennen zou een onverdiende blaamm geworpen worden op de
personen, op het schutterijkader, menschen van gelijken
card en aanleg als het beroepskader . Hot gebrek, dat de
schutterij tot vernietiging doemde, was eer-ig en alleen het
ontbreken van voldoende krijgstucht . Alle andere fouten
waren to verhelpen of to aanvaarden geweest, deze alleen niet .
Oorzaken van dit gebrek waren voornamelijk : de onvoldoende kracht der tuchtmiddelen en het intermitteerende~
karakter der opleiding, met zijn nadeeligen invloed op de
verhouding van meerderen en minderen, op die opleiding
zelf en op de ontwikkeling der tucht, bij het bewustzijn
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na een uur ,er weer van of to zijn ." Die oorzaken konden
alleen worden weg genomen door het stelsel zoo to veranderen
dat het gelijk werd aan het militiestelsel .
Deze fouten, die de schutterij waardeloos maakten voor
den oorlog, vindt men terug bij alle oefeningen buiten het
leger . Er is geen ruimte voor de veronderstelling, dat in een
stelsel met anderen naam, maar met dezelfde gebreken wel
goede resultaten zouden kunnen worden verkregen .
Bij vrij willige oefening en mog en de groote lust en
opg ewektheid der deeln ewers belan g rift k bijdrag en tot het

resultaat in technisch opzicht, de discipline, de onderwerping
ook aan het onaangename, aan het met-eigen-neiging-strijdende
wordt er niet (althans niet voldoende betrouwbaar) bereikt .
Het blijvend vrijwillige karakter dier oefeningen, het bewustzijn, elk oogenblik bet bijltje er bij neer to kunnen leggen,
zijn daartoe weinig gunstige fa ctoren . Onderwerping aan
den wil van een meerdere, onafhankelijk van waardeering
van persoon en inhoud van het bevel, wordt er niet bij
gekweekt ; verhouding van meerdere tot mindere bestaat er
feitelijk niet . Lust tot het voeren van critiek kan er op
bedenkelij ke wij ze worden ontwikkeld ; en al moet d e soldaat
hooger staan dan een autom aat, kunnen g ehoorzamen met
oordeel, op den voorgrond behoort Loch to staan, dat ook
de uitvoering van bevelen, die niet door ieder begrepen
worden, verzekerd zij . Wat zou anders terecht komen van
een manoeuvre, waarvan zelfs den aanvoerders het motief
geheim moet blij ven ?
Tot voorkoming van misverstand herhaal ik, dat de
krijgstucht niet uitsluitend op de tuchtmiddelen berusten
kan of moet ; deze zijn echter onmisbaar, opdat bij voorkomende geleg enheden onwil, verzet, pogiugen tot belachelijk maken met zekerheid kunnen worden onderdrukt . Het
bewustzijn van die mogelijkheid is in den regel voldoende
om de toepassing onnoodig to maken . Vandaar ook de geringe
behoefte aan straffen teg enover onze militie . Maar allerminst
blijkt daaruit de overbodigheid van tuchtmiddelen, zooals
wel eens is geconcludeerd . Men kept de jonge Hollanders
al heel weinig als men gelooft, dat zij van nature zoo vol
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plichtbesef en ernst zijn, dat zij er clan toch niet aan zouden
denken, om een loopje to nemen met de instructeurs en van
den dienst in bet leger een grapje to makers . Gelukkig zijn
zij op hun negentiende jaar nog niet zoo benauwend ernstig.
En bij alle oefeningen buiten bet leger zijn de tuchtmiddelen
onvoldoende. Na de oefening kan de ilistructeur desgewenscht straffeloos ,genomen" worden, met zeer groot nadeel
voor de tucht, zelfs nog in de toekomst, indien inlijving in
het leg er volgt.
Bij alle waardeering van bet streven der manners, die
zich vrijwillig oefenen, kan ik niet aannemen dat zij in het
algemeen daardoor alleen bruikbare soldaten zullen worden .
Ware dit het geval, waarom dan niet het geheele leger
aldus gevormd, door gelegenheid to geven in eenige wekelijksche oefeningsuren den dienstplicht to volbrengen . Daardoor zou de vrijwillige deelneming, die thans zonder eigenlijke beteekenis is, alleszins voldoende worden en bet
schutterij-stelsel in staat, om ,voor bet vaderland to streven
en toch to blijven leven" ; zij het onder een anderen naam,
maar dan als het eenige voor de landsverdediging . De
cpleiding tot soldaat stelt juist in disciplinair opzicht zulke
zware eischen, dat men zich niet tevreden mag stellen met
minder dan bet best bereikbare. Indien de legeropleiding
de beste is, dan. g64n soldaat in bet veld gezonden, die
niet daardoor werd gevormd ; is een andere buiten het
leg er beter of evengoed en goedkooper, dan alien op deze
wijze geoefend! Ook met de woorden van den secretaris
van bet Hoofdbestuur van ,Volksweerbaarheid" wordt
ingestemd : ,Zonder eenig voorbehoud wordt toegegeven,
dat men nooit door vrijwillige oefening het ei -ndresultaat
kan bereikeu ; dit is alleen to verkrijgen door staatsdwaug
of beter gezegd, wettelijke regeling van den algemeen-en
oefeuplicht ."
Met bet voorgaande is gezegd notch bedoeld, dat oefeningen buiten bet leger niet zeer nuttig kunnen zijn .
Integendeel, alias wat strekken kan om de waarde der
dienstplichtigen in lichameli k of geestelijk opzicht to ver-

- 44 8 hoogen, komt het leger ten goede, omdat de resultaten na,
de legeropleiding dan ook hooger zullen staan . De discipline mag er echter niet door lijden ; de illusie, dat buiten
het leger een bruikbare troep kan gevormd worden, mager niet door verstrekt worden ; de legeropleiding behoort er
niet om verkort to worden .
' .11 zegt men, bij het gymnastisch onderwijs, bij
I' Maar
I
voetbal en andere spelen worden de jonge mannen Loch
gewend aan orde en tucht ." Bij het eerste hangt dit,
geheell of van de waarde van den onderwijzer . En al slaaot
deze er in de orde en tucht to handhaven, all leert het spel
de waarde van tucht en samenwerking kennen, zelfs dan
nog mag men er niet op vertrouwen, dat daarvan voldoend
krachtige en blijvende invloed zou uitgaan op den zin voor
orde en tucht bij andere gelegenheden .
Op elke hoogere burgerschool werken bovenbedoelde
gunstige factoren, terwijl daarneveins in den regel bij enkele
lessen - nog wel in 1ijnrecb.ten strijd met eigen belaugen het tegendeel van liefde voor orde blijkt . Roogere-burgerscholieren, die lichamelijk en geestelijk meer ontwikkeld
zijn dan de massa der dienstplichtigenn ooit zullen worden,,
blijken volstrekt niet meer geschikt om, krijgstuchtelijk to
worden gevormd dan eenvoudige boeren . Vooroefeningen
mogen daaromm in geen geval beloond worden met verkorting van den eersten oefentij*d ; daardoor zou meer verloren
worden dan gewonnen . De noodzakelijke lengte van then
oefentijd Loch bij de onbereden wapens behoort to worden
bepaald door den duur der disciplineering . 1)
Ret is dan ook nutteloos bij vooroefeningen onderwijs
in militaire vakken to geven . Eigenlijk-militaire oefeningen
dienen tevens tot het kweeken van de krijgstucht . Het
exerceeren heeft bijna alleen daaromm reden van bestaan .
Wordt dit resultaat daarbij niet bereikt - wat buiten het
leger steeds het geval moet zijn - dan zijn zij grootendeels
doelloos en bovendien wordt de werking bij latere herhaling
n het leger er door verzwakt . Wat daarbij van militaire
vakken geleerd wordt, kan in den eersten oefentijd zonder
1)

Hierop hoop ik nader terug to komen onder 4 . .
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eenige moeite worden verkregen . Vooroefeningen buiten
het leger moeten daarom in hoofdzaak beperkt blijven tot
niet-militaire oefeningen, sport, gymnastiek, spelen . Alleen
oefeningen in den velddienst tot ontwikkeling van slimheid,,
handigheid, oplettendheid k -hnnen zeer nuttig zijn . Door
zulke vooroefeningen kan een bijzonder geschikte stof voor
de kaderopleiding gevormd worden .
Het leger kan de vereeniging ,Volksweerbaarheid" niet
genoeg waardeeren, waar zij daarnaar streeft . Maar de groote
kracht, die heel het .land doordringt kan alleen van de
regeering uitgaan . Zij alleen toch kan er voor zorgen, dat
men er eindelijk toe overga overal gymnastiek to doer
onderwijzen ; zij kan de beoefening van sport over het geheele land bevorderen door beschikbaar stellen van speelplaatsen, uitloven van prijzen . De resultaten daarmee to
bereiken zijn van veel meer belang dan b .v., verwacht mogen
worden van schietoefeningen van niet-dienstplichtigen . Indien dezen later nog in het leger komen zullen zij er niet
beter door leeren schieten ; indien zij er niet komen blijven
zij toch onbruikbaar als soldaat . Het geld, aan daze en
andere militaire oefeningen buiten het leger ten koste gelegd, zou meer rente opleveren, indien het aangewend werd
tot bevordering van onderwijs en gymnastiek, sport en
openlucht-spelen .
2 . Invoering van den algemeenen dienstplicht is volstrekt noodig.
De last, op de natie gelegd ten behoeve van de landsverdediging, moat minder hinderlijk, minder drukkend
worden, naarmate er meer schouders zijn, die hem dragen ;
.naarmate zijn gewicht billijker verdeeld is . bits de totale
last niet vergroot wordt! Hier kan hij zelfs kleiner worden .
Wel zijn dan meer personen tot oefening verplicht, maar
de duur van den oefentijd voor de infanterie b .v ., thans in
den regel 8-12 of 122 maand, voor een deel zelfs met een
onderbreking van 4 maanden verlof tot 16 '2711 maand uitge0 . E. IV 9
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strekt, kan tot 61 maand worden teruggebracht voor allen 1) ;
evenzoo de totale diensttijd bij militie en landweer van 15
jaar op 8 jaar 1) ; daardoor kan bij de militie voor herhalingsoefeningen, in plaats van met driemaal een maand, met
44nmaal een maand worden volstaan. De last wordt gemak-kelifter to dragen voor de individuen ; vooreerst omdat
zjj vroeger dan thans zuIlen ontslagen zijn, en het ,dienen"
(bij de herhalingsoefeningen) onaai3genamer en lastiger
wordt met het klimmen der leeftijden ; maar ook, omdat
dan alle geschikten het zelfde offer moeten brengen en
d-oorcloor de hinderlifte tegenstellingen en de nadeelen van
de concurrentie, in den strijd om het bestaan met geheel
vrijen, wegvallen. Alloen de manners, die in then strijd
reeds door de natuur of door hunne sociale omstandigheden
zijn achtergesteld, kan de Staat zonder onbillij*kheid van
het dragen van den militairen last vrijlaten . Het is een
groot voordeel van de invoering van algemeenen dienstplicht, dat daardoor de Staat zeer vrijgevig kan zijn met
vrijstellingen wegens lichameljjke gebreken, godsdienst
redenen, moeilijke sociale omstandigheden .
De druk kan daardoor minder knellen, wat behalve
aan het yolk, ook aan de populariteit van den dienstplicht
ten goede zou komen . Door de ,kostwinners", die niet of
bijna niet gemist kunnen worden in hun gezin, vrij to laten
zouden die gezinnen beter geholpen zijn dan met een betrekkelijk geringe vergoeding ; en de Staat zou daardoor
groote sommen besparen (dit jaar -4- f 300 .000) .
Worden aldus de lasten voor het yolk geringer, het
verdedigend vermogen zou tevens stijgen . Van de resultaten
der opleiding blijft thans al minder en minder over, zonder
dat dit door herhalingsoefeningen voldoende kan worden
verholpen (vooral bij landweer) . Door den totalen diensttijd
to verkorten wint het leger in bruikbaarheid . Hot vrij groote
verloop der lichtingen veroorzaakt, dat met minder verlies ,
gearbeid wordt, wanneer de diensttijden verkort worden . 2)
1) Hierop wordt teruggekomen onder 3 .
2) De sterkte van onze tegenwoordige militie en landweer (15 jaarlichtingen) is 12.4 maal een oorspronkelijke lichting ; die van 8 jaarlicbtingen bedraagt bijna 7 maal de aanvankelijke .
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Maar bovenal wordt door invoering van den algemeenen
-dienstplicht een eind gemaakt aan de mogelijkheid van een
.schreeuwend onrecht, aan de mogelijkheid, dat mannen, vaders
van huisgezinnen ten strijde zouden moeten trekken om
,,het uit to vechten" voor jonge, vrije manner, die rustig
thuis konden blijven. Op de stemming van deze ouderen,
ja van alien, zal het bewustzijn van dien toestand nadeelig
werken, juist op het tijdstip, dat die stemming van overwegend belang is . Van alien, want wat mag men goeds
verwachten van de stemming, van het enthousiasme, wanneer
zij, die hun leven moeten wagen, daartoe zijn aangewezen
door een loting, terwiil een zeer groot aantal jonge sterke
mannen vrij gelaten worden, mannen, die ook reeds in
vredestijd buitengewoon, bevoordeeld waren . Wellicht mag
van een rea-eering, die getoond heeft het loten in het algemeen
verderfelijk to achten, verwacht worden, dat zij niet tegehjkertijd een loterij zal handhaven met verplichte, deelneming
Ieder burger hoeft belang bij de verdediging, ieder
moet er daarom toe meewerken. Juist de verdeeling van
den dienstplicht over eon deel der geschikten stempelt then
plicht tot een last, vooral voor de beste elementen, die
zich met hart en ziel op hun betrekking toeleggen . Wanneer
het vanzelf' spreekt, dat ieder man voor zijn land moet
opkomen en daartoe moet worden voorbereid, zal de dienstplicht niet lauger als een onbillijk Teed warden beschouwd .
Tallooze malen is reeds op invoering van algemeenen
dienstplicht aangedrongen ; nog onlangs door den LuitenantKolo-nel Coo I in den Militairen Spectator, door den ten
Luitenant v a n D a m v a n I s s e 1 t in ,Een Nederlandsch
Volksleger", ja eigenlijk door ieder, die over de organisatie
van het Nederlandsche leger sprak . Maar het is niet genoeg herhaald, zoolang we geez algemeenen dienstplicht
hebben ; z661ang toch blijven we schromelijk ten achter aan
onzen plicht als zelfstandig yolk ; z661ang blijven we ons
voortbestaan en de sympathie, die we van andere mogendheden verwachten, onwaardig ; z 0561ang bestaan wij bij de
gratie van anderen of van de omstandigheden, trots alle
millioenen en fasten ; zoolang leveren we halfwerk .
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Er is maar 44n verklaring mogelijk : er is een bezwaar.
net kan ook niet anders ; de voordeelen liggen zoo voor
de hand, de noodzakelijkheid van de invoering spreekt zoo,
luid, dat alleen een krachtige rem haar zoolang kontegenhouden-, er z-hllen kosten door veroorzaakt worden . Maar
die kosten kunnen, zooals ik hoop aan to toonen, bestreden
worden door de besparingen, die tevens kunnen worden
verkregen, - nits men ,geen vijf pooten aan een schaap"
verlange, mits matiging in militaire eischen worde betracht,
matiging, die de waarde van het leger niet behoeft,
aan to tasten .
Dan zal geen enkele reden kunnen
terughouden van de invoering, dan zal de staat een beter
leger kunnen verkrijgen met verminderiiag van lasten voor
de bevolking ; dan zal het zelfbewustzijn der natie kunnen
stijgen .

3. Dienst-plichtigen behooren onder gewone omstandigheden alleen onder de wapenen geroepen of gehouden
to worden voor oefening, dus noch tot het verrichten van
corvee8n, noch tot het -waarborgen van inwendige rust .
Zoo zeker als het de plicht en het recht van den Staat
is om alle mannen voor to bereiden voor de landsverdediging, zoo twijfelachtig is zijne bevoegdheid om hen in dienst
to houden tot het verrichten van corvee8n .
Thans zij*n er zeker gronden, die den maatregel verklaren : de gewoonte, de onvermijdelijkheid . Iminaers er zijn
tal van werkzaamheden, die verricht moeten worden en
waarvoor alleen miliciens beschikbaar zijn . Dit neemt echter
niet weg, dat vrije Staatsburgers verplicht worden tot het
verrichten van arbeid, zonder dat de landsverdediging of
eenig landsbelang zulks noodig maakt . Immers minstens
even goed kan die arbeid tegen betaling door burgerarbeiders .
worden verricht . Uit zuinigheid wordt hij aan milicienss
opgedragen . Besparing van kosten kan echter geen voldoend motief heeten voor den Staat, om zijn burgers tot
arbeid to dwingen . Bij de andere staatsdiensten zou anders,
op overeenkomstige wijze nog heel wat bezuinigd kunnen
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worden . Men kan billijken, dat door alle miliciens om
beurten werkzaamheden worden verricht ten bate van hunne
gemeenschappelifte huishouding, of dat sommigen van hen
worden opgeleid voor werk, dat in oorlogstijd door soldaten
moet worden verricht : diensten van koks, kleermakers,
schoenmakers, enz . Maar als miliciens moeten werken op
wapen-, onderofficiers-, rustkamers, schietbanen, in cantines,
magazijnen, enz . ; of onder, de wapenen gehouden worden
,om behalve deze diensten ook alle huishoudelijke diensten
-te verrichten voor andere miliciens, die men niet aan de
,oefeningen wil onttrekken ; of gedwongen worden tot
diensten bij het Depot van discipline, het Koloniaal Werfdep6t, in schietkampein, enz ., dan wordt dit noch gerechtvaardigd door de behoefte voor den oorlogstijd, noch door
den billijkheidsfactor : gelijke verdeeling van den last over
,alien, die profiteeren . Dan mag gevraagd worden, of de
Staat niet eenigermate zijn natuurlijke rechten tegenover
zijn burgers to buiten gaat . Het bestaan van het gebruik
moge dan verklaard worden door gewoonte, door streven
naar zuinigheid - indien het inderdaad niet to rechtvaardigen is, zou het moeten verdwijnen.
Nog to meer omdat het leger er nadeel van ondervindt
en bovendien de zuinigheid hier de wijsheid bedriegt . De
oefeningen en de geest en de tucht onder den troep moeten
door de corvee6n lijden . De oefeningen missen regelmatigen
voortgang, waar dagelijks een vrij groot percent der leerhingen aan den dienst is ontrokken. De tucht verslapt er
door ; de geest wordt slechter als de man bedenkt, dat hij
uit zijn huis, uit zijn werk werd gehaald om werk to verrichten, dat even goed en beter door betaalde arbeiders
kon worden verricht. Vooral geldt dit voor het , .,blijvend
gedeelte" waarbij het verrichten van corveediensten hoofdzaak is . Inderdaad is er ook geen besparing van kosten.
De milicien is over het algemeen, als corvee8r, een slecht
werkman ; hij is onhandig, onverschillig en zeer geneigd
tot lanterfanten . Men kan er zeker van zijn, dat een
werkman, die ontslagen kan worden als hij slecht werkt,
in den regel meer doet dan twee miliciens-convee6rs, onge-
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moeten toezien . Daar een burger-arbeider ± f 1 per dag
verdient en twee miliciens het land ± f 1 .40 per dag (ongerekend nog vergoedingen voor hunne gezinnen) kosten, en
een corveedag minstens een verloren dag is voor de opleiding,
wordt het tegendeel van besparing verkrege-u . Indien alle
corvee6n, (kokdiensten en dergelijke uitgezonderd), die aan
oefeningen onttrekken, aan burgers werden opgedragen,
zouden het leger en 's lands kas gebaat zijn . Door hoogstens
alleen die diensten, waarvan allen profiteeren, over alle.
miliciens gelijkelijk to verdeelen, zou een eind gemaakt,
zijn aan een gebruik, dat niet billijk schijnt.
Beter gerechtvaardigd acht ik, dat een deel der lichting ,
tot handhaving der orde order de wapenen -crehouden wordt .
hit is door de wet erkend en bij de bestaande regeling
onmisbaar om b .v . van 15 November tot 1 Maart niet zonder
infanterie to zijn . Toch zou ook hiertoe een organisatie
ver de voorkeur verdienen, waarbij deze noodzaak , vermeden
werd . Vooreerst al om de kosten en lasten zonder nut,
voor het eigenlijke doel . Maar ook voor het leger kan
er slechts nadeel uit voortkomen . De manschappen weten,
dat zij niet meer voor oefening iu dienst zijn, immers anderen
zijn als voldoende geoefend naar huis gezonden . Verdere
oefening zullen zij dus als overbodig, als ,bezi- houden"
beschouwen . Dat bewustzijn kan niet anders dan nadeelig
op den geest en de tucht onder den troep werken, waardoor
veel weer verloren gaat van hetgeen met moeite verworven
was . Bij het ,,blijvend gedeelte" werken deze iuvloedenmet die der corvee8n samen .
Het onder de wapenen houden van een,,blij vend gedeelte"'
is voor het leger een nadeel. Door aansluiting der oefenperiodes, met verspringing der data van opkomst bij verschillende regimenten, kan de noodzaak ,worden vermede -n - 1 )
4 . De eerste oefentijd voor de infanterie kan zonder
nadeel op 6j- maand worden vastgesteld ; daardoor kunneu
1)

Zie hierover onder 4.
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twee lichtingen per jaar geoefend worden en de ,blijvende
gedeelten" vervallen .
De techinische vaardigheid, die de infanterist in oorlogstijd noodig heeft, kan in zeer korten tijd worden verkregen .
Niemand zal wel betwijfeleia, dat een moreel en disciplinair
geschikt man in veel korter tijd dan 61 maand ook technisch
geschikt zou kunnen worden voor soldaat . In den Transvaalschen oorlog maakten nagenoeg ongeoefende boeren in
vakbekwaamheid een goed figuur - z66 zelfs, dat de groote
mannen in het vak na den oorlog bij deze eerstbeginnendenn
to gast gingen .
Bovendien volgt uit de samenstelling van een militieleger, als het bestaande bv. uit 8 opvolgende jaarlichtingen, .
dat een verschil van eenige maanden in den eersten oefentijd, zonder invloed op het eindresultaat is . Hoe vreemd
dit schijnen mope, vergelijking met eigen waarneming
bij de beoefeniu- van welke vaardigheid ook : schaatsenrijden,
biljarten, schieten, schermen, wielrijden euz . kan het verI-laren. Voor ieder individu is daarbij een bepaalde graad
van vaardigheid - hier vender de normale genoemd - die
met betrekkelijk geringe moeite bereikt, bijna zonder oefening bewaard wordt .
Elke schrede verder kost veel sneer inspanning en veel
meer tijd ; het daardoor bereikte standpunt blijft alleen bij
dagelijksche training bewaard en wordt zonder deze spoedig
weer verlaten voor het „normal e" . De verklaring ligt voor
de hand : men leerde aanvankelijk zijn vermogens toepassen
op een nieuwe vaardigheid ; om verder to gaan moesten die
vermogens zelve worden ontwikkeld .
De militaire opleiding kan het normale standpunt tot
einddoel hebben, of bovendien trachten de miliciens al
oefenend verder lichamelijk en geestelijk to ontwikkelen .
Het is duidelijk, dat dit laatste meer dan enkele maanden
en in vele opzichten een andere wijze van oefenen zou
-vorderen . Zoo zou voor het bereiken van eenn hoogere
vaardigheid in het schieten dan de normale , noodig zijn
grootere ontwikkeling van bepaalde spieren, van de scherpte
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van gezicht, van de beheersching van het lichaam . Dit to
willen verkrijgen door wekelijks eenige tientallen patronen
to verschieten, is onbegonnen werk . Daardoor komt clan
ook bijna niemand boven het ,normale standpunt" .
Daar nu binnen 6 12 maandd in alle militaire vakken de
normale graad kan worden bereikt 1), kan in de twee volgende
maanden weinig nut, meer worden gesticht . Die maanden
worden bovendien niet besteed aan training, maar aan herhaling en toepassing van reeds verkregen vaardigheid vooral
tot oefening van kader, waarbij de lust en de ijver der
miliciens dalen . En zelfs al nam de technische ontwikkeling
van een lichting toe boven het normale - het leger zou
er weinig voordeel van hebben, want dat meerdere zou in
den volgenden verloftijd al heel spoedig weer verloren gaan,
en 7 van de 8 lichtingen zouden bij mobilisatie er niets
beter om zijn .
De hoofdzaak van de vorming tot soldaat is echter de
discipline . Uit de mogelijkheid een gedisciplineerd man in
zeer korten tijd ook technisch to bekwamen, volgt, dat de
lengte van den eersten oefentij d'v o oral moet of hang en van
den tijd, die noodig is voor krijgstuchtelijke vorming .
Hoeveel maanden voor die vorming vereischt worden kan
niet door redeneering , worden bepaald . Dit echter kan
geconstateerd worden, dat er in ons leger bij de bestaande
toestanden geen vooruitgang meer daarin is na de eerste
6 1 maand (en voorheen ook niet was bij den diensttijd van
18 maanden) . Gedurende die 6-21 maand kan de militie
opmerken, dat zij volgens een vast systeem . vooruitgaat .
Zij nam deel aan oefeningen, die steeds toenamen in moeilijkheid, in de eischen door haar gesteld en die in de groote
manoeuvres haar hoogtepunt bereikten . Tot then tijd
bleven ambitie en geest zeer goed . Na die manoeuvres
worden de leerlingen weer teruggebracht tot oefeningen
voor eerstbeginnenden, zonder dat hun de reden der ,,herhaling voor kader en manschappen" duidelijk is . De lust
en ijver nemen af, het getal straffen toe .
1) Dit wordt o .a. bevestigd door het feit, dat de militie na -4- 6
maanden aan de groote manoeuvres deelneemt .
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Indien de militie na de eerste 6 12 maand niet meer
vooruitgaat in krijgstucht, doze bleek dan toch in moeilifte tijden zeer voldoende to zijn . Of dit resultaat ook in
oorlogstijd voldoen zou- is moeilijk uit to maken . Maar dit
staat voor mij vast, dat de twee laatste maanden van de
tegenwoordige opleiding zonder eenig nadeel gemist kunnen
worden .
In het voorgedragen . stelsel zouden bovendien twee
,krachtige motieven pleiten voor doze verkorting : n .l . het
vervallen van de corvee8n, die aan oefeningen onttrekkein.,
en de verkorting van het aantal jaren, waarin de resultaten
der opleiding bewaard moeten blijven, tot op de helft .
Indien de oefentijd der infanterie op 6-1 maand kan
worden teruggebracht, dan is die verkorting daardoor al
voldoende gemotiveerd . Bovendien kunnen dan groote voordeelen bereikt worden, door twee lichtingen na elkaar op
to roepen en to oefenen en wel elk 5-12 maand afzonderlijl
en daarna 1 maand to samen .
Door de opkomst der militie bij twee -groe-pen van
regimenten op verschillende data to stellen 1), kan altijd
een macht infanterie onder de wapenen zijn, die minstens
21 maand geoefend is (in het voorgesteld stelsel minstens
5000 man infanterie 2)) . Door de lichtingen van het loopende
jaar (te beschouwen als zijnde met verlof) zoo iooodig op
to roepen, wordt die sterkte zonder veel omslag en hinder
verdriedubbeld en gebracht op 1,5000 man. Daardoor kunnen
de ,,blijvende gedeelten" vervallen en behalve kosten en
lasten ook nadeelige invloeden op de tucht vermeden worden .
Daardoor wordt het geheele jaar het grootst mogelijke gebruik van onderwijskrachten, terreinen, gebouwen enz . gemaakt, overeenkomstig de eerste beginselen van z-ainig
beheer.

1) Bij de eene dient de voorjaarslichting van 1 Jan . tot 15 Juli en
de na.jaarslichting van 15 Juli tot 1 Jan . en van 15 Juni tot 15 Juli ; bij
de andere dient de voorjaarslichting van 15 Maart tot I October en de
najaarslichting van 1 Oct . tot 15 Maart en van 1 Sept . tot 1 Oct.
2) De sterkte van de lichting infanterie bedraagt jaarlijks 20000
op de organisatie wordt in een volgend artikel teruggekomen .
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machines vier maanden per jaar niet produceerden,
De opleiding in den winter is niet zonder bezwaren
maar toch niet onmogelijk . Thans wordt ook bij de infanterie 's winters het kader opgeleid tot hoogere betrekkingen ;
bij andere wapens wordt de opleiding van de militie eveneens in den winter voortgezet . Door per compagnie een
loods 1) beschikbaar to stellen kan de nadeelige invloed van
het weer beperkt worden ; bovendien wordt de najaarslichting
in den zomer nog een voile maand . met de voorjaarslichting
geoefend. Voor de dienstplichtigen heeft deze regeling het
groote voordeel, dat hun de keuze kan gelaten worden om
in het voor- of najaar op to komen . Het behoeft geen
betoog, dat daardoor aan velen een dienst wordt bewezen .
Bijna voor niemand is deze keuze onverschillig, voor zeer
velen van overwegend belang (landbouwers, stud.eerenden enz.) .
Op deze gronden vermeen ik, dat deze regelingmogelift is en tot groote voordeelen kan leiden. Ookfinancieel, want deze regeling zou voor de infanterie leiden tot,
een besparing van
650 .000 jaarlijks op de onderhouds.
2)
kosten der militie

± f

5. Om in de toenemende behoefte aan kader to kunnen
voorzien zonder verhooging van kosten is noodig : beperking
van de organieke sterkte van beroepskader, gepaard aan
bevordering van den toeloop van beroeps- en aanvullingskader door positieverbetering en pressie van staatswege .
Nederland zal nooit een leger van beteekenis kunnen
vormen zonder gebruikmaking van beroeps- en van aan1) Deze komt in de zomermaand van opkomst van meerdere lichtingen uitnemend to stade voor fogies .
2) Deze worden gesteld op

f

21 per man en per maand . Bij de

vergelijking is rekening gehouden met de voorgenomen uitbreiding der
artillerie met 1 regiment en van het blijvend gedeelte" tot 8000 man .
In het voorgedragen stelsel worden 20000 man gedurende 71/2 maand (waar
van een voor herhalingsoefeningen) onder de wapenen gehouden .
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vullingskader . Uitsluitende indeeling van beroepskader zou
leiden tot to hooge uitgaven en tot achteruitgang van dat
leader door gebrek aan werk ; daarentegeng
is dit kader ook
onmisbaar voor de vervulling der hooge commando's en
voor opleiding van aanvullingskader . Op velerlei wijzen
heeft men getracht, in de behoefte aan aanvullingskader to voorzien . In dit kader kunnen twee zeer verschillende soorten worden onderscheiden en wel oud-beroepskader (hier verder reservekader genoemd) en nieuw
gevormcl kader, niet behoorende tot het beroepskader (hier
militiekader genoemd) . Bij de eerste categorie is de meerderheid geschikt om in den laatst bekleeden of hoogeren
rang bij mobilisatie weer in to vallen . Door hen lunnen
alle ranger in het leger bekleed worden .
Voor het militiekader kan men slechts die betrekkingen,
bestemmen, waarin gewoonlijk onder onmiddellijke leiding
van een superieur gehandeld wordt, d . z. alle betrekkingen
beneden den kapiteinsrang . Te meer, omdat voor het
militiekader de opleiding met het bereiken van den luitenantsrang eindigt en eindigen mb6t, omdat geschiktheid
voor den kapiteinsrang in vele opzichten gevolg is van
routine en zeer langdurige oefening . Daar nu de geschiktheid van den militie-luitenant na zijn vertrek met verlof,
zelfs voor den bekleeden rang eer af- dan toeneemt, mag
voor hem bevordering tot den kapiteinsrang allermiust van-zelf-,sprekend gevolg zijn van ouderdom . Voor het militiekader moeten dus in het algemeen betrekkingen beneden
den rang van kapitein bestemd worden.
Naarmate men meer plaatsen iuruimt aan militie- en
reservekader heeft het leger bij oorlog minder, bij vrede meer
behoefte aan beroepskader . De opleiding van dat militiekader stelt dan meer eischen. De invloed van het gehalte
van het beroepskader wordt verveelvuldigd bij de vorming
van het militiekader. De leiding en aanvoering worden
moeilijker, omdat vel en van de onderaanvoerders routine
missen, bedoelingen van de leiders minder gemakkelijk b grijpen kunnen. In plaats van het beroepskader overbodigte maker, zal de indeeling van militiekader de behoefte
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-aan beroepskader in vredestijd vergrooten en de daaraan to
stellen eischen verzwaren .
De tegenstelling tusschen de vredes- en oorlogsbehoeft-e
in de sterkte van het beroepskader kan worden weggenomen door vredeseenheden bij mobilisatie van het leger
to splitsen . In het voorgedragen stelsel worden uit elke
vredesafdeeling bij mobilisatie gevormd twee soortgelijke
afdeelingen militie en twee afdeelingen landweer . Per
vredes-compagnie infanterie b .v . zijn ingedeeld 4 beroeps-,
4 reserve- en 8 militie-officieren, zoodat , bij mobilisatie per
compagnie militie of landweer beschikt wordt over 2 beroepsof reserve- en 2 militie-officieren . Op dezelfde wijze wordt
de vredes-sterkte aan beroepskader van 4 hoogere onderofficieren, 1 ) 8 sergeanten en 8 korporaals, door militiekader
aangevuld en over de 4 compagnie8n verdeeld .
Door dit stelsel wordt voorkomen, dat in vredestijd
meer beroepskader moet worden onderhouden dan in oorlogstijd strikt noodig is .
Een antler middel om de behoefte aan beroepskader to
beperken, kan gevonden worden in centraliseering der
administratie . De uitbreiding van de administratie, die de
organisatie van ons leger, landweer en landstorm zal veroorzaken, verleent een dubbel belang aan de overweging
der mogelijkheid om de legeradministratie op zuiniger voet
in to richten . Met is evenmin mogelijk om voor het groot
getal troepen, die bij mobilisatie geformeerd worden, de
administraties in vredestijd to onderhouden, als om het
personeel dat daartoe noodig zal zijn, bij mobilisatie uit
den grond to stampen . Men kan dus niet anders dan de
administratie z66 regelen, dat in oorlogstijd de (veel vereenvoudigde) administratie voor de veel grootere massa
door hetzelfde personeel wordt waargenomen, als die voor
de vredesafdeelingen . Er zullen voor vele afdeelingen
nieuwe administraties moeten worden geformeerd door
personeel aan de bestaande to ontnemen . Waar men aldus
toch verplicht is bij mobilisatie to wijzigen, kan de noodzaak
1) Adjudant-onderofficieren, sergeant-majoors, sergeant-majoors-titulair ; zie hierover ook op pag . 461 .
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daartoe Been bezwaar zijn om de vredesadministratie opp
anderen voet in to richten dan die voor den oorlogstijd ;
to meer daar er groote voordeelen bereikt kunnen worden
door de administratie in vredestijd to centraliseeren .
In het voorgestelde stelsel is bij de infanterie bv . gerekend op 4 hoogere
on derofficieren per vredes-compagnie ..
n
Bij mobilisatie is dan voor iedere compagnie militie en
landweer een onderofficier beschikbaar, die voldoende admini-,
stratief ontwikkeld is om, de beperkte administratie to
voeren . In vredestijd kan er dan per garnizoen, bv . voorde infauterie, -een centraal bureau van administratie zijn,
onder leiding der officieren-kwartiermeesters, waarbij van
iedere compagnie een of twee hoogere onderofficieren
gedetacheerd worden. Bij iedere compagnie blijft een hoogeronderofficier als tusschenpersoon belast met het verzamelen
van gegevens en verdeelen der verstrekkinggen, terwijl de
bewerking, het eigenlijke administratieve werk door hett
bureau wordt verricht . Een of twee dier onderofficieren
blijven dan nog voor de practische diensten bij den troep
beschikbaar, terwijl dit personeel regelmatig van werkkriiag
wisselt .
Daardoor zal het personeel meer en beter werk leveren
even goed als een fabriek sneer produceert dan een verzameling zelfstandige werkers. Op de contrOle wordt bespaard,
zonder nadeel ; want het werk geschiedt onder onmiddellijk
toezicht van daartoe speciaal opgeleide officieren, terwijI
de troepen-officieren, die deze opleiding niet genoten, van
die zware taak ontheven worden. Dezen kunnen dan echter
een zeer deugdelijk toezicht houden op het verzamelenn der
gegevens . Thans zijn zij zoo met administratief werk overladen, dat dit toezicht daaronder wel lijden moet ;terwijI
het juist dd6rom van zooveel belang is, omdat bij de tallooze
latere contr6leeringen wel de bewerking, maar niet altijcl
de juistheid der oorspronkelijke gegevens kan worden
nagegaan. Ook van het toezicht op de herstellingen en
leveringen mag dan meer verwacht worden, waar het wordt
uitgeoefend door de officieren-kwartiermeesters . Ziekte, onbekwaamheid of onbetrouwbaarheid van de hoogere onder-
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officieren, thans zeer gevaarlijk voor de compagnie en haar
commandant wordt dan van weinig beteekenis . Door de
regelmatige omwisseling van dit personeel kan het ook
practisch bekwaam blijven, waartoe het thans zeer weinig
gelegenheid heeft .
Doordat dan hetzelfde personeel veel meer work kan
leveren, mag men verwachten, dat al de administratie, noodig
voor militie, landweer en landstorm aan dit bureau kan
worden opgedragen . Hiervan zijn besparingen to wachten
~en hierdoor worden belangrijke nieuwe uitgaven vermeden .
Van de drie soorten kader schijnt mij de voorziening
in de behoefte aan reserve-kader het best verzekerd . Aan
het verkrijgen van pensioen kan de verplichting verbonden
worden tot het intreden in een niet lageren dan den laatst
bekleeden rang bij mobilisatie . Er ziju zeer vele gepen .,=
sioneerden, die nog geschikt zouden zijn om hun commando to voeren . Aan de betrekking behoeft, blijkens het
voorgaande, in vredestijd geen administratief werk verbonden to zijn . De afdeelingen van het leger zijn betrekkelijk
sterk voorzien van beroepskader 1) ; aan dit kader kunnen .
claardoor ook alle verdere werkzaamheden, die voor landweer
en landstorm noodig zijn, worden opgedragen . Hierdoor
'wordt de noodzaak vermeden tot het verbinden van jaargelden aan betrekkingen, die wei-D.i- diensten eischen
waardoor die diensten in den regel duur betaald worden .,
Op de aangegeven wijze zouu voor de landweer-infanterie
f 211 .200 per jaar bespaard kunnen worden, die daarvoor
later noodig zullen zijn .
De opleiding tot militiekader zal meer tijd kosten dan
die tot soldaat. De opofFering van tijd, daarvoor noodig,
zullen juist de meest geschikte, en.ergieke jonge manners
niet willen en kunnen brengen, indien zij er niet toe gedwongen of door bevoordeeld worden . Voordeelen van
financieelen aard ziju daartoe in den regel onvoldoende .
Wat Loch beteekent een paar honderd gulden voor den
1)

In het volgend artikel hoop ik op de organisatie terug to komen .
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man, die met ijver in zijn vak werkt, naar vooruitgang

streeft? Zal hij om een dergelijk bedrag een jaar willen
stilstaau en achteruitgaan in ziin vak? De mannen, die
zich door premies en haudgelden uit hun werk laten halen,
zijn niet de meest gewenschte elementen . Ook lief hebberij
zal voor de meesten been voldoend motief kunnen zijn voor
dat offer. Gedurende den tijd, dat zij zich zouden inspannen
op een zijspoor, zouden anderen hen op den hoofdweg
voorblistreven ; en hunne meerdere inspanning ten behoeve
van den Staat is zelfs bij sollicitaties naar staatsbetrekkingen Been aaDbeveling . Indien men voldoende adspiranten
naar betrekkingen bij het militiekader wenscht to verkrijgen,
zal de Staat echter w6l rekening dienen to houden met de
offers, die hera gebracht worden . Hij is daartoe m .i . gerechtigd en verplicht . Het kan niet onbillijk genoemd
worden, dat zij, die naar staatsbetrekkingen ding en en dus
bij het voortbestaan van den staat een grooter belang
kunnen verkrijgen, zich ook meer inspanning voor de
iinstandhouding van then staat moeten getroosten ; evenmin., dat zij die ver beneden den kostprijs rij ksonderwij s
genieten, daartoe gedwongen worden als wederdienst . Even
natuurlijk is, dat iemand, die bereid was tot offers aaun het
staatsbelang, voorgaat waar de Staat betrekkingen to vergeven heeft . De verdediging van het land is toch niet
uitsluitend in het belang van het Departement van Oorlog .

Indien bepaald ward, dat geen betrekking in dienst van
rijk, provincie of gemeente, noch toegang tot rijksonderwijs
zou worden verleend aan dienstplichtioen, die niet een
passende betrekking bij het militiekader bekleedden, of
althans bewijzen konden met voldoenden ijver daarnaar to
hebben gestreefd, zou zonder groote moeite en hinder
(alle concurrenten zouden eenigen tijd moeten offeren!) voldoende toeloop van militiekader verzekerd zijn - vooral.
-'Ook ten voordeele van 's Rijks schatkist . De lasten, aan
de opleiding tot militiekader verbonden, behoeven niet zoo
groot to zijn, dat zij de betrekkingen hinderlijk, onaangenaam maken . Even als thans kan de opleiding zelfs tot
-militie-officier in een jaar afloopen ; later komt het militie-
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kader terug voor herhalingsoefeningen en gaat over naar
landweer en landstorm en wordt ontslagen tegelijk met de
lichting, waartoe het behoort. Daardoor wordt ook Been
to groote wissel getrokken op het behoud der geoefendheid . Bij deze regeling zouden ook nit andere kringen
dan die der ambtenaars, zich- wel adspiranten aanmelden .
De toeloop van vrijwillig kader dreigt onvoldoende to
worden . Zonder twijfel kan de Staat daarin voorzien door
meer to betalen . Daar een geringe traktementsverbetering
tot groote uitgaven leidt en alleen van een aanzienlijke ,
verbetering eenige uitwerking verwacht mag worden, zou
een zeer groote vermeerdering van uitgaven daartoe noodig
zijn . Ook verlaging der examen-eischen is aanbevolen . Daar°
echter eer meer dan minder van het beroepskader ge8ischt
wordt, zou toepassing van dat middel ongunstig werken .
Het succes voor het beoogde doel zou ook niet groot zijn,
omdat bij de keuze eener betrekking op jongen leeftijd, de
meest geschikten door zware exameneischen eer aangetrokken dan afgestooten worden . Twee factoren geven
dan vooral den doorslag : de leans om vooruit en tot aanzien to komen en het aanlokkelijke van het bestaan in de,
betrekking. Door de kracht deter factorer to vergrooten
kan de toeloop bevorderd worden zonder vermeerdering van
uitgaven .
De promotiekansen kunnen verbeterd worden, doorzoowel voor officieren, als voor onderofficieren gunstigerverhoudingen to scheppen tusschen de aantallen hoogere
en lagere betrekkingen . Vermeerdering van uitgaven kan
dan worden vermeden door het getal der laatste to beperken .
Voor officieren en onderofficieren kan dan het uitzicht bestaan op niet al to hoogen leeftijd een betrekking to verkrijgen, die in aanzien is, eenige zelfst-andigheid verleent
en waarvan de bezoldiging het leven met een gezin niet .
uitsluit . Het vooruitzicht kan niet aanlokken, om b .v . _+15 Par to moeten wachten op het bereiken van den kapiteinsrang, den eerste, waarin althans eenigermate aan deze
voorwaarden voldaan is ; evenmin kan het sobers bestaan
van een gehuwd sergeant met kinderen, tot dienstnemen
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prikkelen. Verbetering der promotiekansen zou echter niet,
alleen den toeloop bevorderen ; ook in andere opzichten
zou zij gunstig werken . Juist in de hoogere rangen is veel
beroepskader noodig, terwijl in de lagere vele plaatsen door
militiekader kunnen worden ingenomen. Het bezit ook van
jongere krachten in hoogere rangen en versterking van
ambitie en ijver zouden eveneens daarvan gevolg zijn .
In het voor--estelde stelsel zijn voor de infanterie noodig
116 opper- en hoofdofficieren tegen 540 subalterne, terwijl
volgens de ontwerp-organisatie der regeering die getallen
79 en 858 zullen bedragen . Evenzoo bedraagt de sterkte
aan hoogere ondero-fracieren 640 tegen 2560 sergeanten en
korporaals in het eerstgenoemcle stelsel, terwijl die getallen
in- de ontwerp-organ-isatie 480 en 3216 zullen bedrageu .,
Van deze verbetering der promotiekansen zou bove -ndien
aanzienlijke bespariug gevolg zijn 1), waardoor uitbreiding
van het beroepskader, voornamelijk der artillerie mogelijk
zou worden .
In het aanlokkelijke van het bestaan kunnen de militaire
betrekkingen veel vddr hebben op de burgerl.ijke. Ret
betrekkelijk onbezorgde leven, met veel vrijen tijd, werk in
de open lucht, altijd omringd door kameraden, is wel geschikt
een groote aantrekking uit to oefenen . Die kracht wordt
echter aanmerkelijk gebreideld door de vrijheidsbeperking,
aan die betrekkingen verbonden, die even geschikt is o
of to schrikken . Elke dwang zal invoed oefenen omm den
toeloop to beperken en daardoor den Staat dwingen meer
to betalen of m . a . w elke dwang kost den Staat geld - en
wel m64r, naarmate zijn reden van bestaan minder duidelijk
'41ijkt en hij dus meer hindert . Wil men in dit opzicht
den toeloop bevorderen, omm vermeerdering van uitgaven to
voorkomen ., dan zou de vraag gesteld kunnen worden, of
sominige bindende bepalingen konden worden geschrapt,
ni6t,, zonder eenig nadeel to veroorzaken, maar omdat zij
to veel zouden kosten op den duur. Om de bedoeling to
verduidelijken noem ik als voorbeeld van kostbare" be1)

Hierop wordt in een volgend artikel teruggekomen .
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palingen, de volgende beperkingen,-. voor ongehuwde onderofficieren in de vrijheid, om na tien uur 's avonds nit to
blijven, voor gehuwde, in de vrije keuze van een wooing ;
voor officieren in de vrijheid om buiten dienst in burgerkleeding to verschijuen ; voor alien in de vrijheid om buiten
dienst zelfs voor enkele uren het garnizoen to verlaten .
1k noem deze beperkingen niet als grieven van het kader ;
alleen vrees ik, dat zij, hoezeer ook alle gemotiveerd,
adspiranten, die er van vernemen, zullen toeschijnen als
nuttelooze dwang en hen zullen afsehrikken ; en ook, dat
zij jonge goede krachten, die er den hinder van ondervinden, zonder de bedoeling to kunnen waardeeren, zullen
nopen tot heengaan. Om deze redenen zou het wellicht
de moeite loonen to onderzoeken, of deze en dergelijke
bepalingen ,haar geld waard zijn" . En clan geloof 1k, dat
het waarsehijnlijk zou kunnen gelukken, zonder groot nadeel,
voor het leger, sommige banden losser to maken en daardoor den toeloop to bevorderen en het verloop van jonge
krachten to beperken . Door deze middelen, zou men waarschijnlijk ook op den duur in de behoefte aan leader kunnen
voorzien, zonder het budget daarvoor to moeten opvoereu .

DE SCHADUW VAN FAUST
DOOR

Dr . J . D. BIERENS DE HAAN.

,,Ich bin der Geist der stets verneint."
I.
De Negatie in de natuur.

De teleurstelling, aan Faust door zijn eigen drang
-tot kennis bereid 1), zou niet gekomen zijn, zoo F a u s t een
famulus W a g n e r ware, die in de langzame vermeerdering
van kundigheden en resultaten de ware, voldoening zijner
weetlust vindt . Langs dezen langzamen weg der opstapeling,
van bouwsteenen echter wordt de top des torens nooit tot
in den hemel gebouwd. Het wezen der dingen, het absolute,
wordt niet gekend door de voorzichtigheid ; en juist het
absolute, het wezen der dingen, de zin der natuur, is het
wat F a u s t aanzet tot onderzoek. Geen wonder want in
F a u s t woont de oneindige drang, waarvan Been. W a g n e r
zich is bewust . Hii is eeuwigheidsmensch en heeft een
drang naar het absolute .
Ret is uit kracht van dezen oneindigen drang zijns
geestes, dat de titaDische Faust-mensch, onbevredigd met
1) Verg .

de klacht van F a u s t".
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de betrekkelijke kennis, waarme6 zijn geringer mede-broeder
volstaat, de onkenbaarheid der dingen smartelijk proklameert . Jk zie dat wij niets weten kunnen" . Dat wig:
eigenlijk zeggen : Faust ziet in de natuur een ontkeizning ;
de on-gelijkheid met hem ; de geest der natuur is anders
dan de geest van den mensch ; de verwantschap tusschen
natuur en menschengeest is n iet vindbaar ; het niet-ik blijft,
in haar over ; wij staan voor haar als voor geheim en raadsel .
Inderdaad de Negatie is haar wezen voor zoover wij haar
beschouwen van ons zelf uit, en de oneindige drang naar
kennis staat bij de negatie als 'aan den rand des afgronds .
F a u s t is dan ook tot den zelfmoord toe ; hij bespeurt dat
het einde zijns wegs bereikt is ; welk levensdoel blijft over,
waar de doorgronding hem is ontzegd? I-Ijj heeft het verste
punt bereikt, zoover als de W a g n e r s 7aooit zullen doordringen ; in het leven terugkeeren heeft zin noch waarde .,
De W a g n e r s vinden genoeg to doen, omdat zij in iet weten
bij well-en afgrond de weg eindigt . Zij plul:l- enbloemenen
zingen hun liedje vergenoegd ; maar als zij wisten dat de
konsekwentie hunner wandeling de afgrond is, de Negatie,
het onkenbare, dan zouden z- even ontsteld zijn als F a u s t .
Edoch alleen de titanische mensch bewust van zij*n oneindigen
drang, kan zoo ontsteld zijn, dat, de nederstorting in den
afgrond de eenige uitkomst lijkt .
F a u s t wil sterven, voornamelijk uit kendrang . Hjj
wil in den afgrond, in de Negatie, die misschien, wanneer
hij zich in haar stort, zich voor zijn blik onthullen zal als
het geopenbaard geheim . Hij wil door den dood het absolute ,
begrijpen . Vandaar de verrukking na zijn wanhoopsklacht .
De aardgeest heeft hem verbijsterd, maar desniettegenstaaude
heeft hij zelf den weg der waarheid gevonden-. ,ik groet
u gij kristallen gift-beker! Ik zie u, de smart verzacht ; ik
vat u aan en voel mijn drang verminderen ; de vloed des,
geestes gaat over in eb en wijst mij naar voile zee ; aan
miju voeten glanst de spiegelende vloed en tot nieuwe
oevers lokt een nieuwe dag" . Nochtans bezwijkt dit
enthousiasme des doods voor den zang van hetleven,datin
Faust's studeercel dringt ; een andere weg moetzichhier
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ope .uen, indien het, na zijn laatste ondervindingen, zin zal
hebben nog to denken en nog to bestaan .
Deze nieuwe weg is uit de studeercel in het levee .
3faar de oneindige drang, welke F a u s is natuur is, nag niet
iverminderd worden, doch alleenlijk anders gericht .
II.
De schaduw van Faust .

Dee negatie, door F a u s t in de natuur ontdekt, is de schaduw van zijn eigen karakter . De famulus W a g n e r
met zijnj
beperkten geestesaard merkt geen negatie op,
omdat hij zelf haar niet afwerpt . De grazende koeien zijn
-zich niet bewust dat de natuur, die hen van gras voorziet,
onkenbare mysteri8n verbergt . Wie chemische formules
toepast op de na-tuur vindt daar voldoende stof voor en
wordt niet in een afgrond geleid . Zoek hetgeen to vinden
is en kom voidaan terug ; maar zoodra gjj edelsteeneia in
een polder zoekt, zult ge tot wanhoop geraken om het
onvindbare, en de oorzaak ligt bij uzelf. Zoo ligt het ook
bij onzen oneindigen drang naar kennis, then drang naar
het absolute, dat wij, met de beperkte natuurkennis, onvoldaan, de onkenbaarheid afkondigen . Faust zelf werpt
krachtens zijn oneindigen wil, zijn eigen schaduw op de
natuur-wereld over, en schrikt voor zijn eigen schaduw als
voor een afgrond .
Maar nu Faust in het levee gaat, ontdekt hij ook
daar de Negatie, welke hij to voren in de natuur heeft opgemerki . Hoe kon het anders, daar hij zelf haar voortbreno-t krachtens zijn oneindigen drang? Her echter is zij
niet de onkenbaarheid, maar de begrensdheid. Waren ooze wil
en verlangen even beperkt als ons vermogen, wij zouden geen
begrensdheid beseffen ; want wie bemerkt het menschelijk
,onvermogen, zoolang hij geen grootere dan zeer bereikbare
wenschen. koestert P Maar door den drang naar het absolute
worden wij ons bewust van de beg rensdheid onzerlevens7
voorwaarden, en nu rijst een negatie in ons leven op . Het
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schijnt alsof het beperkte leven aan onzen oneindigheicls-dralighet recht ontkent zijn inhoud to verwerkelijken, en alsof dus
het leven de negatie voortbrengt ; maar het is in waarheid
onze oneindige drang, die veroordeelend optreedt tegen de
begrensde menschelijke levensvoorwaarden, en aldus onze
aardsche verschijning en aardsche geluk bedreigt . Krachteng
onzen oneindigen wezens-inhoud brengen wij een negatie
voort . Er is een tegenstelling in onszelf, een onevenredigheid van willen en kunnen ; wij zijn strevers, maar het
streven heeft zijn eigen voorloopige onmacht als tragisch
moment aan zich . Faust's titanische natuur werpt haar
eigen schaduw in het leven en deze schaduw heet Mefistofeles .
Gelijk een schaduw steeds met ons is totdat ze ver-bleekt, zoo is Mefisto de reisgezel van Faust ; Mefisto-,
verhoudt zich tegenover Faust gelijk het donker tegenbeeld en evenals de schaduw door ons zelf wordt afgeworpen,
zoo is ook Mefisto het voortbrengsel van F a u s t' s eigen
natuur .
Dat Mefistol,gees persoon is, maar een personifikatie,
en dat hij niet personifieert een beginsel, dat alleenlijk in
't algemeen wordt aangetroffen in het wereld-geheel, maar
bizonderlijk een beginsel aan ons persoonlijk bestaan verbonclen,, is uit G o e t h e' s pogem duidelijk genoeg ; waaruit
volgt dat Mefisto nets anders is dan de schaduw van
F a u s t zelf. Bij zijn intrede in F a u s t's studeercel verklaart hij zich voor een deel der kracht, die steeds het
booze wil en steeds het goede voortbrengt . Twee bepalingen
liggen hier opgesloten : vooreerst Mefisto is niet persoon,,
maar kracht, dat is : beg insel ; ten tweede : hij is niet een
kracht of beginsel der geschapen wereld als zoodanig, maar ,
hij is een deel daarvan, n .l. het Faustische deel ; hij is de
negatieve zijde van F a u s t' s natuur .
In het levee is de negatie zichtbaarder dan in de~
wereld der stoffelifte natuur en der natuurkrachten . De-.
famulus W a g n e r, die d6ar nooit iets van het onkenbareopmer"kte, heeft toch - zelfs hij - in het leven bespeurd
de onvoldaanheid, die zich uitspreekt in een zucht des
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gemoeds. Ach Gott die Kunst ist fang, and kurz ist unsex
Leben, klaagt hij, alsof de onevenredigheid van den oneindigen menscheliften wil en het eindige menschelifte vermogen zelfs hem is voelbaar geworden . De onvoldaanheid,,
waarvan Faust zich zoo geweldig is bewust, wie heeft,
haar niet op eigen wijze nagevoeld ? De melancholie van een
zomeravond, de mismoedigheid over het onbereikbare ; het
onvermogen om een regeling met het leven to treffen, welke
ons z6o gewenscht en z6o onmisbaar voorkwam ; een onvernietigbaar of onbegrepen leed ; een nog-niet, dat wij nauwelijks,
met ores verstand formuleeren, maar to zekerder beseffen als
hinderpaal voor ons geluk : deze onevenredigheid van
oneindigen drang en eindig vermogen is een der wezenlijkste~
kenmerken van ons menschelijk bestaan . De mensch werpt
een schaduw van zich, die hem vergezelt zoolang hij leeft .
Krachtens den oneindigen zin onzer menschelijke natuur is
het, dat wij deze schaduw afwerpen . Wij hebben evenals
F a u s t bnzen Mefistofeles .

Het verstorend element in den
oneindigen drang.

Recht begrepen moet Mefisto dus beduiden het donkey
tegendeel in F a ,u s
eigen karakter . 'Wanneer wij in
den oneindigen drang F a u s t's wezenlijken karakter-inhoud
ontdekt hebben, dan is Mefisto de schaduw daarvan, nl .
het verstorend element, dat in de oneiindigheid onzer
geestelijke natuur ligt bevat . Op zichzelf beschouwd,
is Mefisto een verstorend princiep . Hij is ,de geest, die
steeds ontkent ." Wel is waar is het onmogelijk louternegatief to zijn en niet anders dan ontkennend to werken ;
want de ontkenning staat in dienst eener 6rkenning (nl .
de erkenning van het tegenovergestelde) maar dit is bewijs
to meer, dat Mefisto niet als zelfitandigegrootheid is bedoeld .
Van zijn standpunt nit ,is alles wat bestaat waard om to
gronde to gaan" ;g immers voor hem verschijnt geen ding
ZD
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dan van de negatieve zijde, en in den mensch ziet hij slechts
de onvoldaanheid en de tegenstrijdigheid, d . i . het vergankelifte, dat waard is to vergaan . Dat het ,beter ware dat
niets ontstond" is het hieruit lijnrecht volgende besluit en
,de hoogste wijsheid van den verstoorder, die daarmede
meent wjjzer clan de Schepper to zijn . Hij kan het positief
gezichtspunt niet verstaan ; de positieve zin der dingen
is voor hem een gesloten geheim . Niets heeft anderen zin.
dan om verstoord to worden .
Aldus beschrijft G o e t h e de schaduw onzer oneincligheid :
de mensch geschapen tot het absolute, heeft een te-veel aan
levensenergie ; te-veel namelijk voor zijn aardschen levensstaat en omgeving ; hij is een oceaan, die moet vervat
worden in een vijver . De vormen, waarin hij zijn leven
heeft in to richten, zijn beperkt, terwijl zijn geest oneindige ruimten bergt ; wij onbegrensden moeten ons in begrensde afmetingen voegen., hetgeen niet kan . Zoo is de
oneindige drang belemmerd en scoot tegen onze levensvoorwaarden aan ; en vandaar dat hij een princiep der verstoring
van het levensgeluk in zich bevat. Hij treedt op met een
ontkenning, waarvan wij zelf in een gevoel van onvoldaanheid ons bewust worden. Deze negatie tegenover het leven
is de sch a-cluw van F a u s t .
De onvoldaanheid welke wij gevoelen, doordat ons verlangen zich verder strekt dan ons vermogen ; de iinwe'ndiue
onbevred.igdheid om het onevenredige onzer natuur, blijft
niet maar sluimeren in zacht- melancholische bewustheid
- maar zij zet zich om. tot verstorend princiep . De mensch
is willend van natuur, en zijn .gevoelens zijn oorsprongen
van daden ; zoodat ook dit onbevredigd oneindigheidsgevoel van Faust zijn leven in bepaalde richting voortdrijft . Van voeler wordt hij als vanzelf dader ; het negatieve in z -.jn gevoelsbewustheid zal blijken in het negatief
resultaat zijner laden : de wilsstreving van dezen titanischen mensch dreigt leven en geluk to verstoren . De
Mefisto, die het uitvoerend beginsel zijner levensvoering is,
is de geest die ontkent, en de prakt-ijk der ontkenning is
de verstoring van het bestaande geluk . Degeen aan wie
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wereld en in het drama de uitgelezene figuur om dee uitwerking van Faust's drag g aan zichtbaar to maker .
Den verstorenden card van dew drang naar het absolute
heeft G o e t h e zekerlijk aan zichzelf ondervonden ; overigens
zullen wij het voorbeeld daarvan eer in de historie der
menschelijke kultuur, dan in het individueele levee aantreffen . Ieder mensch persoonlijk is geneigd zijn wil to
regelen na ar ziju vermogen, aldus den oneindigen 'levensdraDg niet' ontkennend, maar tijcl gevende en hem een
toekomst belovend, waarin hij zijn voll .en aanleg zal
uitleven . Daarbij komt, dat de geestelijke verrichtingen,
die het meest then drang aanzetten, natuurbewondering,
kunst, wijsbegeerte, godsdienst, dezelfde zijn diee hem bevredigen ; zoodat een geleidelijk to vervullen tack, die zich
-tot in 't oneindige verlen-t- , de gelukkioe afleidingg is voor
het gevaar van e en- . al to hevig innerlijk I- onflikt .
31aar- in de geschiedenis der menschelijke kultuur
wordt de wereld-ontkennende en wereld-verstorende macht
van den Oneindigen levensdrang op verschillende wijzen
zichtbaar . De Indische leer der begoocheling met haar
verwerping der zichtbare wereld ; de Neo-platonische theorie ,
van de gevangenschap der ziel ; het Christelift ascetisme ;
de mystieke zielsversmachtiiag ; de boeteverkondiging van
'S a v o n a r o l a en zijn verwachte godsstaat ; de Munstersche
opstand der wederdoopers ; de hevige :tiatuurdorst van
R o u s s e a u ; het oneindigheids-verlangen der Duitsche
'Romantiek - daze alle zij -n voorbeelden van de verheffing
van then drang tegen de a,ardsche grenzen der menschelijke

vermogens, zij zijn een ,boven de kracht"-stijgino , van den
wil, waaruit de verstoriug der leveusrust en der best ,ansvormen dezer geschapen wereld volgt. Maatschappij, bestaande godsdienstvorm, overlevering, zede, instelling, kerb,
eigendom, huisoezin, zinnenschoonheid, kortom alle voorwaarden der gewone levensvreugd moeten hat ontgelden .
-De oneindige drang wil zich verwerkelijken, hat Maya verscheurend, de ziel bevrijdend, de wereld verzakend, den
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Godsstaat uitroepend, den hemel op aarde voerend, de
kultuur hervormend, het oneindige verzinnelijkend, alles op
zijn beurt . En zoo komt hij in botsing met de historisch
geworden werkelijkheid en treedt tegen deze op als verstorende macht ,ik vervloek alles wat de ziel omspant met
lokwerk en begoocheling! vervloekt zij de hooge illusie
van den menschelijken geest, vervloekt de verblindende
schijn, vervloekt de bedriegelijke Broom . van roem en van
bezit, van vrouw en kind en knecht en heer ; vervloekt
het balsemsap der druiven, en vervloekt de zaligheid der
min ; vloek over de hoop en over het geloof, en vloek v66r
alles over het geduld!" Ret verstorend element in den
oneindigen geestelijken drang, is de Mefistofeles in F a u s t .
Ret verstorend element is de ironic van onzen drang.
De titanische wil ironiseert het bestaande en tot nu toe
verkregene . Al moge hij ook meestentijds zijn innerlijke
kracht betoonen in een stormloop, toch is er ook een
andere uiting tegenover de bestaande wereld . Niet zoo
handtastelijk behoeft het to gaan als tijdens S a v o n a r o l a' s
heerschappij over Florence, toen all wat teeken van
wereldsche welgesteldheid was, werd afgerukt en tot een
brandstapel opgeworpen : er is ook een geestelijk vermogen
waarmeA men in eigen gedachte de wereld verstoort . De
ironie is dit geestelijk, dit puur ide8el middel, waardoor
men in eigen denkwereld het bestaande omverloopt, en
aldus een voldoeniug vindt voor den evil naar het oneindige .
De ironie drijft met de bestaande dingen een spel, waarin
zij van hun plants en beteekenis afgerukt zijn. Er is de
ironie van den levensmoeden mensch, die geen anderen lust
heeft dan tot ironiseeren ; maar er is ook de ironie van den
vooruitdringenden geest, die het bestaande ironiseert, ol-a
het grootere to bereiken . De Mefisto op zichzelf zou een
ironicus zijn our to ironiseeren ; maar nuu hij slechts een
deal is van F a u s t, nu is hij ironicus opdat F a u s t verderkome. De ironie is Let ware vuur van den wereldbrand ;
zij is de verstorende vlam, dienaresse van het Niet . Mefisto
zegt :
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Das Etwas, these plumpe Welt,
So viel als ich schon unternommen
Ich wusste nicht ihr bei zu kommen .
Mit Wellen Sturmen SchiAteln Brand :
Geruhig bleibt an Ende Meer and Land! . . .
Der Luft, dem Wasser, wie der Erden
Entwinden tausend Keime sick,
In Trocknen, Feuchte'n, Warmen, Kalten!
Hatt ich mir nicht die Flamme vorbehalten,
Ich hitte, nichts Aparts fur mich .

Deze vlam is de ironie ; maar hoezeer zij ook meekomt
ingevolge van den oneindigheidsdrang van F a u s t, Loch is .
d4ze een positief beginsel van levensopbouw . Derhalve weet
Faust, wat Mefisto als pure inegatie niet weten kan : dat
de ironie vergeefsch is ; want zij dient, en heerscht niet zij
is ondergeschikt beginsel en geen gebieden de kracht,
schaduw en geen werkelijkheid . Faust noemt haar de
duivelsvuist die zich opheft, boosaardig dock vergeefs .
Iv.
Het zelfverlies door oneindige zinnelijkheid .

Tit de studeercel in het levee, uit de overpeinziing in
de samenleving, zoo was de weg van Faust, nadat het
weze-a der natuur hem ondoorgrondelijk bleek, en zijn
oneindigheids-drang als ken-drang schipbreuk leed . In cle
samenleving had deze drang van Faust zich kunnen
open barer als een Napoleontische heerschzucht ; of als de
zucht naar zelf-apotheose gelijk der Romeinsche Caesaren ;
of ook 'als begeerte naar wonderkracht zooals in Apollonius of Cagliostro . Maar hij openbaart zich in een,
onstuimige zinnelijkheid . De verstoring, die hij teweeg-brengt, is dus niet de ellende van een slagveld, uoch de
ongenade waarmede de god kan treffen, of de verinietiging
door de middelen der zwarte kuiast ; maar zij is de verwoesting van een eenvoudig levensgeluk .
G r e t c h e n is het symbool der lieve onschuld van het
aardsche geluk. In haar is de wereld op haar schoonst,
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gelijk in den bloei der vruclitboom.en op een zonnigen
Meimorgen . Zoo er onbetwist geluk is en mag zijn, en
zoo wij met de wereld en het levee verzoend zijn, en de
vraag naar het oneindiue met reden tot zwijgen breingen
het is bij de aanschouwing eener zoo landelijke en vredige
lieflijkheid, als wij in haar versehij -ni-ng zien beljchaamd .
Ziebier dus het aangewezen doelwil ter verstoring voor den
tot zinnenlust omgeslaoen oneindigen levensdrang . Zoo
hevig als eerst de ken-drang van F a u s t, zoo hevig zal
nu zijn begeerte wezen ; en het is dezelffiet-itanische natuur,
die zich in beide zit . Gretchen's geluk wordt door
-den Faust-Mefisto verwoest .
Dit omslaan zit den weetdrang naar den zinnenlust heeft
vele lezers van Goethe's po8emm verwonderd ; het kwam
hen voor, dat de F a u s t van den eersten monoloog in de
studeercel en de F a u s t, die G r e t c h e n verleidt, niet meer
gemeen hadden clan den naam, zoodat wij* in waarheid een
geheel ander I-aral-ter voor oogen hebben hier en daar . Bij
deze meening vergeet men echter, dat de F a u s t geen
psychologisch persoonsdrama is, gelijk in de school der
Fransche klassieken gecreven werd, maar een symbolisch
pogem . R a c i n e had zeker van den F a u s t niets begrepen
en hem nit oogpunt van een deugdelijk dramatisch werk
dubbel en dwars afgekeurd . Er is geen schildering in van
strijdende zielsmotieven, naar wier oplossing het drama heen-,
loopt ; ook is de eenheid van het gedrag des hoofdpersoons
ver to zoeken . F a u s t is geen bepaalde persoon . Maar hij
is de memsch ; en de mensch is er genomen in den grootsten
omvang zijns wezens, n .l . als de oneindigheid"liebbend en strevend naar het absolnte . F a u s t is die mensch in verschillende fasen van het oiaeindio:heids-bewustzijn ; de tafereelen
hangen niet samen als voorvallen zit het leven van een
bepaalden mensch . Het geestelijk leven kan zich verjeugdigen ; een grijsaard kan voller idealist zijn dan een jonkman die zijn levenslust verloor ; men kan eerst oud zijn
naar den geest en daarna jong . Zoo verschijnt F a u s t in
het begin van 't po8em, als bejaard man en in de Gretchenepisode als jeugdig kavalier . Hier zijn geestelijke fasen
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voorgesteld en de verjongingsdranl-, then de dichter aan :
zijn held in de heksenkeuken to genieten geeft, is niet
anders dan de aanwijzing van zulke verandering van geestesfase . Moge hierdoor het F a u s t-pogem een onwaarselaiinlijkheid hebben en verwarring stichten voor een uitwendigen
verstaander, de inwendige toedracht is zoo geheel waar en
de inwendige eenheid des po8ems zoo onbestreden, dat deverbazing over verschillende gestalten van F a u s t daartegenover alien grond verliest.
De zinnen begeerte van F a u s t, houdt sneer in dan gewonen
lust . Zij st-amt uit den oneindigen drang naar zielsverzadiging en kenmerkt zich door de voorbijstreving van haar
doel. Zij wil niet genieten, maar zich verliezen . Te voren
was zijn levee ontbering ; hij wil niet-ontberen ; hij wil
het uiterste der gevoels-spanning bereiken en sterven van
verrukking.
,Zalig hij wien de dood in den glans deroverwinning de bloedige lauwers om de slapen windt ; zaligthen hij, na de razernij van den dans, vindt in de armen
van een meisje!" Faust wil ,in de diepten derzinlijkheU
stilling zoeken voor gloeienden hartstocht~ zich instorten in
het ruischen des tijds en in de wenteling der gebeurtenis,,
opdat hij voldoening vinde in de wisseling van genot en
smart . Hij wijdt zich aan de dronkenheid, aan het genot,
dat met smarten zegent, aan den haat der liefde, aan het
verdriet dat de ziel verkwikt . Zij*ia boezem zij voor geen
smart gesloten, en hij wil in zichzelf genieten hetgeen
toebedeeld is aan de gansche menschheid, haar vreugden6n haar jammer ; haar hoogste en diepste aandoening wil
hij met zijn geest bevatten ."
Und so mein eigen Selbst zu ihrbm Selbst erweitern
Und wie sie selbst, am End' auch ich zerscheitern .

ziehier de zinnenbegeerte van then titanischen mensch . Het,
is geen genot dat hij zoekt . Du h8rest ja, von Freud ist
nicht die Rede . Het is zelfverlies, een Dionysisch verlangen . Evenals de zelfmoordd door den giftbeker, zoo is
nuu het zelfverlies door de zinlijkheid de weg, waarlangs de
oneindige drang tot voldoening komen wil .
De Gretchen, wier leven door dezen storm verwoest.
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wordt, staat niet als een vreemdeling buiten F a u s t, maar
'verbeeldt de aardsch-nederige en tevredene zijde van F a u s t, Is
eigen karakter . Hot levensproces eens menschen is een proces
in de ziel en de dichter stelt het in beelden , voor en laat
het dus buiten den mensch voorvallen . Maar in doze beelden ligt de aanduiding van de worstelingen des karakters .
F a u s t's karakter heeft de lieflifte, humane zijde evenzeer als
cle titanische, maar zij is Been hoofdeigenschap en zal dus door
den oneindigen drang worden aangestormd . De behoefte
aan levensgeluk is hem gelijk alien inaenschen eigen . Hoe
vrij heeft hij geademd in de voorjaarsnatuur van den Paaschmorgen, terwijl de vroolijke menigte de wegen vult . To
midden van doze h.eeft hij zich mensch gevoeld en zijn
recht op het leven erkend . In de liefde voor G r e t c h en
eindelijk werden de teerste snaren van het menschelijk
.gemoed aangeslagen . Hot ko-nflikt tusschen den oneindigen
drang en den aardschen vrede, is een konflikt, waarmede
wel de bestaande orde der maatschappij wordt aangetast,
maar dat ten slotte in de ziel van then titanischen mensch
zelf wordt uitgestreden . De woede der titanische zinnelijkheid komt aldus F a u s t, in het beeld van G r e t c h e n, op
een ondergang van alle aardsche vreugd to staan ; hij verstoort zijn aardsche bestaan door den drang der oneindigheid
en eindigt pier met nog heviger klacht, dan welke hij
ophief na de verschijning van den aardgeest ; een klacht
welke ditmaal een. aanklacht is tegen de macht der verstorilag :
,,Hond, afschuwelijk ondier, word o slang veranderd in de
hondsgestalte waarin gij mij verscheent ; verander in
uw lievelingsbeeld en kruip op den buik in het stof, en
ik trap u met den voet, verworpeling . Ellende, door geen
menschenziel to vatten, dat sneer dan 4en ziell in de diepte
van zulk jammer verzinken moest . . ." ,0 war ich nie geboren."
De oneindige drang als zinnelijkheid heeft, gelijk de
oneindige drang als dorst naar kennis, het hart van den
mensch verteerd . Hot verlangde zelfverlies werd een zelfverstoring . De Mefisto, dat is het negatief princiepe,
aan dozen drang verbonden, is een verstorende viam .
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Faust is meerder dan zijn schaduw .

F a -u s
levensweg lag uit de studeercell in het levee .
Waar de overgang in het leven blijkt aanvankelijk een we- tot zwaardere verstoring van geluk . Toch is de oneindige
drang het beginsel van den geestelijken opbouw des levens
en der toel-omsti-e volmaking .
En dit niet in het hiernamaals, zoodat het aardsche
leven eerst recht verloren spel moest worden om op deze
rulnes een hemelschen mensch op to richten in de andere
wereld! In tegendeel : het proces van de oprichting des
levens behoort in deze aardsche omgeving zijn werkzaamheid to vertoonen, want het aardsche is geen tegenstelling
-mar een voor-stadium van het hemelsche . Moge het ook
van F a u s Vs. aardsche geluk gelden, dat hij door zijn
machtige vuist zijn eigen wereld verwoest, m .a.w . dat zijn
~oneindigheidsdra-ng de geluksvoorwaarden van het aardsche
leven heeft omgeworpen :
Du hast sie zerstbrt
Die schbue Welt,
Mit machtiger Faust
Sie sttirA, sie zerfallt
toch wordt aanstonds then verstoorder toegeroepen :
Machtiger der Erdens,5hne,
Prachtiger baue sie wieder
In deinem Busen bane sie auf!
Neuen Lebenslauf beginne
Mit hellem Sinne,
Uud neue Lieder t,5nen darauf!
Maar hiertoe moet hij komen in de nieuwe baan, der
zedelijke aktiviteit .
Wij beschouwden voornamelijk de schaduw van F a u s t ;
het den mensch verzellend donker tegenbeeld ; het negatief
moment van de verstoring der tijdelijke bestaanswijze door
den oneindigen drang. Maar deze drang heeft ook andere
werking dan een negatieve, en draagt de noodzaak in zich
der uitsluiting van het kwaad ; hij is een zedelijke kracht
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der overwinning en door welker overwicht de schaduw van
F a u s t langzamerhand verdwijnen zal . Vooralsnog echter
moet F a u s t de diepten van zijn Mefistoles doorwaden ; de
negatie moet opgeheven door dat zij wordt aanvaard ; de
hoogte wordt bereikt nadat de diepte is doorstreefd . Er
is geen heilsweg bezijden om : Alleenlijk dan zou deze ,
diepte de zedelijke dood des menschen worden, -,,,vanneer hij,
daarin bevredigd werd . Nooit mag F a u s t met tevredenheid bij zijn eigen negatieve natuur verwijlen . Nooit mag
hij de oneindigheid van ziju drang vergeten . Zoodra hjj
bevredigd wordt is de oneindigheid afgesneden en hij zinkt
to niet in de armen van den'gBest, die gezegd heeft : al
wat ontstaat is waard dat het to gronde gaat .
Dit is de beteekenis der weddenschap tusschen F a -a s t
en Mefisto. Van Mefisto's standpunt schijnt het mogeiijk
den levensdwang van F a u s t to later wegzinken in de
absolute ontkenning, den zedelijken dood, het Niets . Zoodra
hij namelijk met bevrediging in het betrekkelijke en i n den
zinnenlust verwijlt, doet F a u s t afstand va -n zijn karakter
'
.
Mefisto, de negatieve, begrijpt den inhoud der menschelijke
natuur niet . Indien maar F a u s t' s geest zich een weinig
beperken wil, meent hij, is het ge, en reuzenwerk hem tot
de zelfvoldoening to voeren, waarin hij zall ondergaan . Met
verleidende woorden poogt Mefisto den oneindigen drang
to binden . ,, Wat gij wilt, zegt hij tot F a us t, het al-tegelijk,
dat is slechts voor een God gemaakt . Gij zijt tenslotte
- wat gij zijt, ook al zet ge u een pruik van millioenen
lokken op het hoofd en zet uw voet op hakken van meters
hoog." F a u s t daarentegen, die een eeuwige werkelijk-heidin zich bespeurt, ontkent de mogelijkheid van vernietiging ;
hij weet dat de oceaan niet in een drinkbeker kan geledigdd
en dat het on eindig bewustzijn niet in een oogenblik van
zinnenlust bevredigd wordt . Daarom. durft hij zonder aarzeling de weddenschap met Mefisto aan :
. .,Wanneer ik ooit bevredigd mij op het bed der traagheid neerleg, zoo zij het met mij gedaan ; kunt gij mij door
vleierij beliegen en bedriegen door het genot, zoodat ik
mijzelf behaag, dan zij mijn laatste dag aangebroken . Wan-
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neer ik tot het oogenblik zeg : blijf, want gij waart schoon
genoeg, sla mij dan in boeien, want dan mag ik to gronde
gaan . Deze weddingschap ga ik aan met u!"
Het is juist de quintessens van het Faust-poeem, eerste
Deel, waar F a u s t in Mefisto's diepten gaat, dat de oneindig-heidsdrang altijd het Mefistofelisch bereik overtreft . De
verstoring, die F a u s t aanricht, en die een verstoring van
eigen aardsch geluk blijkt, is nooit meer dan een moment
aan de ontwikkeling zijner levenskracht . Elke periode van
Mefistofelische werking eindigt clan ook met een bevrijding,
waarbij de tijdelijke macht maar wezenlijke onmacht van
den boozen leidsman zichtbaar wordt . In Auerbach's Keller,
zegt F a u s t niet veel anders dan : ik heb lust om weg to
gAan. In de heksenkeuken vindt hij niets dan smakeloos
bedrog en wordt alleen geboeid door het in den apiegel
aanschouwde beeld van Helena. Na de Gretchen-episodeuit hij de meest verachtende invektieven tegen den booze .
De Walpurgis-nacht eindigt met de gewetenswroeging om
Gretchen . Zoo is aldoor de levensdrang bezig zich een
nieuwe toekomst to scheppen, onderwijl dat de mensch zijn
tijdeljjke laagten doorgaat .
Faust's tank is zijn schaduw to overwinnen en het
zal hem van lieverlede gelukken naarmate hij door zedelijke
aktie zelf meer tot licht wordt . In zijn oneindig verlangen
ligt zijn toekomstige glorie verzekerd. Dit verlangen drukthij in schitterende verzen uit, terwijl over bergen de zon
ondergaat : ,o dat een vleugel mij ophief om haar na to
streven . Dan zag ik in den eeuwigen avondstraal de wereld
aan mijin voeten gestild, de bergen verhoogd, de dalen tot
rust gekomen en de beek in gouden stroom vlieten . D
zou de wilde berg met zijn kloven mijn godegelijken levensloop niet tegenhouden ; reeds zie ik de zee met haar zoele
bochten voor mijn oogen uitgebreid! Doch de godin zinktt
weg en de nieuwe drang ontwaakt ; ik ijl voort om het
eeuwige licht to drinken ; de dag is voor mij en achter mij
de nacht,, de hemel boven en de golven beneden - een
schoone Broom ! . . . Mijn geest heft zich met geweld uit hett
stof naar de woningen der onsterfelijkheid ."
0 . E. IV 9
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Zoo wordt zelfs in dezen tijd, waarin F a u s t met zijn
-schaduw worstelt, de uitspraak van den Prolog im Himmel
als de zinrijke waarheid van F a u s t' s leven bevestigd,
deze, dat de mensch in zijn duisteren gang zich bewust
blijft van de waarachtige richting.
F a u s t is meerder dan zijn schaduw .
De waarachtige richting is aangewezen in het Tweede
Deel van het Faust-poeem.

LENTE
DOOR

F . R.

I.
I3loemoog van gouden openhartigheid,
In wit van rein vertrouwen zacht --estoken
Gij hebt uw blanke wimperpracht ontloken
Zoo vroeg, Al eer April nog is verbeid .
En houdt het wakkre kopje niet gedoken
In 't traag opdonzend groen : maar staart verblijd,
Niet bloode, in heerlijke onbevangenheid,
Hoog-uit en vrij naar 't rustloos wolken-strooken,
Dat houdt met booze list en donkere lagen
De blonde schoonheid van den zonneschijn
Omsingeld. . . Lied! wij zullen niet vertsagen,
Maar heffen 't hoofcl - als bloemen, rank en rein
Vast in geloof aan zoele zomerdagen,
En toonen dat wij sterk, standvastig zijn .

Ii .
De storm smijt zware, zwarte wolkenstroomen
Op de eften openheid des hemels uit,
Die reeds 't blauw bloeiend bloemenveld ontsluit
Den gouden zonneschijn der lentedroomen .
De stormwindd slaat en schudt de tengre boomer .,
Waaraan jong leven schuchter reeds ontspruit
En loopt met wreed-vervaarlijk stemgeluid
Door 't bosch : - heeft blijde hoop ons al outnomen .,
Maar nit dat wild-lawaaiend windgedoe
Springt fonkelend 6p, kristalklaar, parelrein,
Der merel tang, - nooit moedeloos, nooit moe Zilverwit-tintlencle muziekfontein .
Die whet, - vreest niet, hoe wild de wind ook doe'
Achter die wolken wijlt de zonneschijn .

Troege ochtendhemel hangt vol zoet gerucht ;
De luide, kloeke leeuwrik stijgt en bouwt
Zijn liedren-lustkasteel op in de blauwt,
En pluimt zijn zang uit in zacht donzen lucht .
De zonne straalt een tees waas van geel-goud
Uit, door de wijdgespreide wolkenvlucht,
Die wiegeldroomend heendrijft op den zucht
Van zoele'Meiverlangens, over 't woud
'En trekt de blauwte door - als witte zwanen
Per Dente tegemoet, van lang verwachten
En zoet begeer Haar sprekend : dat zij kome! . .
En mede gaan langs blauwe hemellanen
Van blij geloof, nieuw-levens feestgedachten,
.En leeuwrikszang van jonge lentedroomen .

IV .
Hoe zoet to zien dat wond're lentgebeuren
Der meieweelde-ontwaken, weiflend beven,
En dag na dag, in dorre winterdreven
't Jong spruitend groen al groeiendd to bespeuren,
En over 't bruine land de lichte kleuren
Van 't zwellend graan al verder to zien zweven,
En plots den vlierstruik dan vol blaadren-leven,
Den tuin to vinden vol violengeuren!
Lang streven weer en wind en wolken tegen
En slaan de zonne in 't schuchter aangezicht ;
En onverbiddlijk kletst en plast de regen .
Maar dan - opeens is heel de hemel licht ;
't Al lacht en juicht en,danst, in vreugde zwierend-.
De lent bestormde ons, zingend-zegevierend .

V.
Een lichtgedruppel trippelt door de luwt'
En glipt de loovers fangs, en springt en spat,
Wit-fonklend als kristal, uiteen - van blad
Tot blad, en loopt van twijg op stain, onstuwd
Van 't ranke kamperfoelieweemlen, dat
Aan dor getakte, als jonge hoop zich huwt,
En glanst . - Een groenvink duikt in 't nestje, gruwt,
Van 't weer, en zwijgt, en schuilt voor dropplend nat ..
Daar fladdert als een zilverblinkend lint
Neen! vol en breed-sonoor - een gouden vlag 't Vroom. vredig meerlgeluid . . . . Een milde wind
Loopt aan! - De boomen knikken ; 't zacht geklag
Van regen zwijgt . . . . nu breekt de zon gezwind
De lucht, en dankt voor 't lied met gouden lack .

VT .

o

zon, hoe zal mijn ziel uw schoon bezingen
En zeggen heel de zoete ontroerin g, die
Gij heerlij k wekt uit donkre mij meringen,
Door 't schettren uwer stralen-symphonic ;
Wie zal to zeggen ooit vermogen, wie
Gij zijt, blondlokk'ge vorst der hemelkringen,
Gij eeuwge wel van kunst en harmonic,
Gij lust en leven alley aardsche dingen !
Gelijk de leeuwrik, als uw lach ontwaakt
De wieken uitslaat, en u to gemoet
vaart, stij geed op 't al stij geed jubellied
Heft zingend zich mijn ziel naar 't licht verschiet,
vanwaar me uw pracht in gouden glorie groet
Tot U, die haar zoo diep gelukkig maakt .

ONZE LEESTAFEL .
Groenloopen . Een ernstig woord aan ouders en voogden
van aanstaande studenten door een Hoogleeraar . H o v e k e r
en W o r m s e r . Amsterdam voorheen Pretoria .
Volgens eensluidende berichten is het Japansohe yolk, de
koopmansstand uitgezonderd, die schorrie-morrie sohjnt to zijn en
bij de natie zelve in minachting is, in hooge mate ridderlijk, d . 1.
dapper, grootmoedig, hoffelijk . Toch zou hat den bediller mogelijk
zijn, indien hij deal uitmaakte van hat tharis vechtende Japansche
lager, allerlei staaltjes van hebzucht, wreedheid, laaghartigheid to
verzamelen ; hat spreekt toch van zelf, dat er onder de duizenden
en tienduizenden, die thans strijd voeren, ellendelingen voorkomen .
Zoo weet ieder, dat de bloem van Nederlands jongelingschap
eveneens uitmunt door ridderlijke eigenschappen . Nergens vindt
men meer oprechtheid, hartelijkheid, beminnelijke geestdrift voor
wat goad en schoon is, afkeer van wat gluiperig en niet recht door
zee is . Toch is een ongenoemde hoogleeraar, die er zich op beroemt
al onze universiteiten (met uitzondering van die der hoofdstad) en
hat aldaar gevoerde studentenleven sedert een lange reeks van jaren
nauwkeurig to kennen, er in geslaagd een boekje van 120 bladzijden samen to stellen, welke bewijzen moeten hoe ploerterig talrijke Muzenzonen gedurende den groentijd rich jegens de novitii
plegen aan to st~ellen .
Natuurlijk zijn er onder de door hem opgedischte verhalen
verschillende, aan wier betrouwbaarheid, helaas, niet to twijfelen
valt. Hat geval B ., dat zich in Leiden heeft voorgedaan, ligt in al
zijn afschuwelijkheid verseh in ieders geheugen . Gedurende den
groentijd, zoo schrijft onze hoogleeraar zell, treden ruwe kianten
op den voorgrond, die in gewone dagen door niemand worden opgemerkt . Maar de hoogleeraar insinueert sours op leelijke wijze . Zoo
zegt hij op bl . 100 naar aanleiding van iets, wat er op de Leidsehe
Rumne in 1895 met meisjes van de Hoogere Burgerschool is gebeurd : ,,ik verklaar u : daar is toen heel wat meer gebeurd dan
meisjes zoenen ." Ret is perfide zoo to spreken .
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ooit die groote, open wagers met hekleuningen, voor vervoer van
varkens en hoornvee bestemd, maar in den groentijd voor het
rondrij den van novieten afgehuurd - burs smoordronken inhoud, die
armen en handers bengelende over de hekken, de jenever- of cognacflesch nog omklemmend ?" De schrijver dezer regelen heeft meer
dan een kwarteeuw in Groningen geleefd, maar zulk een wager
nooit ontmoet. Hij heeft er andere Groningers naar gevraagd, en
ook van dezen tot antwoord gekregen, dat ze zoo iets nooit gezien
hadden . Het eenige, wat sours werd aanschouwd, was een met groen
getooide koets, waarin de novitii hun hulde kwamen brengen aan
de jonge dames der meisjesschool .
Ook hapert er wel iets aan de logica van onzen hoogleeraar .
Van Delft hooren wij : ,,Het is bet eenige corps waarin bet ,,den
corpsleden verboden is de godsdienstige gevoelens der candidaatleden to kwetsen" ; andere gevoelens dus, die van eer, fatsoen en
zedelijkheid incluis, mag men havenen naar genoegen ." De hoogleeraar begrijpt niet, dat hij even good uit bet zwijgen van de
corpswet had kunnen afleiden, dat bet den corpsleden toegestaan
wordt hunne grootmoeders to vermoorden of rijke ooms to bestelen ..
Natuurlijk was er iets voorgevallen, dat de uitvaardiging van een
verbod our een groen met zijn godsdienst to plagen noodig maakte,
zooals er in de groote maatschappij iets gebeurd was, dat de stakingswetten uitlokte . Dat ,,eer, fatsoen en zedelijkheid" niet gekwetst
mogen worden, spreekt wel van zeif . Maar niet even duidelijk is
bet ieder student, dat hij b. v . niet den draak mag steken met de
voorschriften van den Talmud of met de Katholieke vaster .
Er worden door onzen hoogleeraar artikelen uit bet studentenblad ,,Minerva" geciteerd, waarin van groenenzweet en onbeduidende
stompneuzen, van zwijnenlogheid en apenkrommingen wordt gewaagd .
Zoo arrogant, zoo weinig lieftallig denken en spreken de studenten
over een- of twee jaar jongere medemenschen ; de vraag wordt
gesteld : ,,moet men daar niet een behandeling verwachten, die
naar verhouding is"? 1k meen, dat men dergelijke stukken ook
minder e.rnstig kan opnemen en ze als stijloefeningen kan beschouwen
van jongelingen, die hun vleugels op letterkundig gebied trachten
nit to slaan .
De hoogleeraar verklaart, dat enkel afschaffen van bet groenloopen de studentencorpsen, die thans aan tering lij den, redden kan .
Hij vergeet, geloof ik, tweerlei . In de eerste plants dat een
officieele afschaffing niet veel baten zou, zoolang de menschelijke

natuur blijft die ze is . Overal bestaat de geneigdheid om nieuwe
lingers in de maling to nemen . 1k herinner mij hat verhaal van
ears hooggeplaatst oudgast, die als jong ingenieur zijn intrede in
de Indische maatschappij deed. Hij stelde zich voor als de Heer
B ruin. 7 ,0, dan is u zeker nog familie van den Heer B u in !"
Met een gezicht en een toon, alsof hij zijn aanvaller wilds opeten,
antwoordde hij : ,,Jawel, die Meneer is mijn Tante ." Natuurlijk
was bet in dien kring met hat plagen nit. In de tweeds plants
moat men in aanmerking nemen, dat er weinig waarde aan hat
lidmaatsehap van een corps zou gehecht worden, wanneer men niet
begonnen was met bet duur to koopen . Dr . S c h a e pm a n zel
mij sans : ,,hoe men ook over de Katholieke Kerk mope oordeelen,
erkend moat worden, dat ze practisch is ; ze geeft gears gratis
onderwijs, maar laat zelfs de armste ouders een kleinigheid betalen,
wiji alleen dat gewaardeerd wordt, waarvoor men zich eenige
opoffering moat getroosten." De band, die de laden van een
studentencorps vereenigt, zou zeer stellig versiappen, indien, wat
onmogelijk is, de nieuwelingen terstond als vol aangezien en behandeld warden.
Reeds thans is er groote vooruitgang to bespeuren . Onze
hoogleeraar spreekt veal van woeste drinkgelagen, many de studenten
van den tegenwoordigen tijd zijn misschien matiger dan de professoren van een halve eeuw geleden . Het spreekt van zeif, dat
er, gelijk van messen en lucifers, ook van groenloopen misbruik
wordt gemaakt. Moeten we daarorn vroolijkheid en brooddronkenheid
trachten uit de wergild to banners en van een studentenvereeniging
kransjes van ouwelijke, wijze mannetjes maken? Thans l evee. d e
studenten in glazen huizen, gelijk nit 's hoogleeraars boekje blijkt ;
1k vrees dat, als zijne denkbeelden ingang vonden, bet euvel, waarover hij terecht klaagt, zich enkel verplaatsen zou, en de kat in
bet donkey zou worden geknepen . Zijn goad bedoeld boekje zal,
ook al moge bet strekken om bij velen de studentenwereld in
discrediet to brengen, op den duur nut stichten, want ieder student,
die niet tot hat laagste pail is gezonken, zal voortaan dubbel op
zijn boede zijn, en zich verplicbt rekenen om voor zijn deal de ear
VAN rzi WYCK .
van bet vaandel hoog to bouden .
Studies in Volkskracht . iste Serie no . VII. Wettelijke
bescberming van arbeiders door L . S i m o n s . Haarlem .
De Erven F . Bobu . 1904.
De studie, walks als n° . VII in de saris is opgenomen, bevat
een voordracht, door den redacteur op uitnoodiging van bet P .A .S .

- 492 to Amsterdam gehouden tot toelichting van hat Ontwerp-Arbeidswet,
van walk ontwerp een analytisch overzieht als aanhangsel aan de
redevoering is toegevoegd .
De auteur stelt zich in zake wettelijke beseherming van den
arbeid op dit standpunt : de opmerking, dat zoodanige inmenging
van hovers of is : een onder curateele stellen van voiwassen manners,
cen ongeoorloofde beperking van de vrijheid tot hat sluiten van
overeenkomsten, - die opmerking acht hi j .
den grond volkomen juist", maar zij kan toch eenvoudig niet worden aanvaard :
was aan ieder burger, in tjd van werkloosheid aithans, een minimum van levensonderhoud verzekerd, dan zou die contractvrijheid
(van welke men de beperking ducht) geen lEictie zijn ; maar wie
zijn arbeid dadelijk to gelde moat makers om to even, is feitelijk
niet vrij bij de bedinging van arbeidsvoorwaarden . Zoo is dan
de wettelijke bescherming van arbeiders ,,een noodmiddel van niet
geheel onbedenkelijke werking", maar toch - naar das schrijvers
oordeel - een noodwendigheid .
Het komt ons voor dat - voor zoover de juistheid van dit
gezichtspunt erkend moat worden - daaruit tevens voortvloeit de
eisch : hat niet onbedenkelijke noodmiddel slechts daar to doers
werken, waar inderdaad gebleken is dat de ,,vrijheid van den
ondernemer om ten nadeele van de arbeiders van zijn maatschappelijk overwicht misbruik to makers" inderdaad leidt tot ,,geweldige
misbruiken, door ons industrieele levers van arbeidskracht en
gezondheid der arbeiders gemaakt" . En de vraag is o .i. gewettigd
of elke nieuwe dwang-maatregel, in dr . K u y p e r' s ontwerp voorgesteld, met zoodanig geconstateerd misbruik correspondeert .
Waar de beperkte ruimte eener aankondiging ons tot beknoptheld noopt, nog eene opmerking . ,,Er is wel niemand" - zegt
de hear S m o n s - ,,die den eisch zou willen stellen, dat in eene
industrie, waar hat voortbrengingsproces dagen en nachten achtereen
zorg voor hat onderhoud van vuren vordert, dit zou verboden
worden . 's Levees werk moat gedaan worden, en aan de eiscben
van de praktijk hebben we onverbiddelijk to gehoorzamen . Daarom
zal, onmiskenbaar, ook gelet moeten worden op omstandiglLeden i
andere landen, met walker nijverheid de onze to concurreeren heeft ."
Volkomen juist . Maar zoo men daze woorden met zoo groote
stelligheid neerschrijft, zoo men daze maatstaf aanlegt aan dit
ontwerp, kan men dan nog zeggen dat hat ontwerp niet ver genoeg
gaat in de richting der beperking? Op de geciteerde woorden last
de s chr. al spoedig volgen : ,,Als hij [n.1 . de Minister] eentuaal be-

paald heeft, wt hij wil, moeten we overtuigd worden tat hij
alleen daarvan afwijkt voor stripe noodzakelijkheid. Veal wat
onvermijdelijk heat, is met ernstigen wil to overwinnen" . Wil
men ook tit toegeven, dan mag hierbij de vraag worden gestalt
waaruit blijkt tat juist de auteur bij de striote noodzakelijkheid
de grens heeft getrokken? waaruit blijkt tat hij, straffer bepalingen
verlangend dan de Minister ontwierp, niet vender grog dan hij
gaan mocht met hat oog op den eisch van onverbiddelijke gehoorzaamheid aan wat de praktijk vordert? Waaruit blijkt zelfs tat
hij met die eisohen van de praktijk bekend is?
H. S.
De Rijkswerkinriehtingen to Veenhuizen . Afdrukken
van indrukken door een onherroepelijk Verlorene .
Met een voorwoord van Prof . Mr. P. S i m o n s, Hoogleeraar
to Utrecht . - Rotterdam . - W. L. B r u s s e . 1904 .
,,Persoonlijk" - zoo sohrijft prof. S i m o n s in zijn voorwoord ,,kan ik de waarheid of onwaarheid den medegedeelde feiten niet
beoordeelen . her en daar reel bij mij twijfel of de schrijver we] .
met juistheid had waargenomen . 1k heb hem over then twijfel
gesproken ; hij handhaafde de juistheid zijner voorstelling . Het
ligt mij verre zijne opmerkingen en besehouwingen met mijn naam
to willen dekken, dock ik oordeelde het gewenscht, tat de meeningen
van een out-verpleegde, die door geen persoonlijk belang wordt
gedreven, over de toestanden in hat gesticht zonder retoucheering
mijnerzijds zouden worden openbaar gemaakt. Alleen zoo hebben
zij waarde . "
Wij zouden willen opmerken tat de waarde, de wezenlijke
waarde dezer opmerkingen en besehouwingen, toch alleen door haar
waarheid en juistheid kan worden bepaald . Die waarheid nu
kunnen wij evenmin beoordeelen als de Utrechtsche criminalise .
Maar men kan constateeren tat de auteur met gematigdheid en
bezadigdheid de fouten en feiten, die hij heeft meenen to ontdekken,
heeft aangewezen ; constateeren ook - met vreugde - tat de
Schr ., hoeveel hij ook to laken had over toestanden en ook over
personen, den directeur en den onder-directeur van hat (grootste)
'2de gesticht en den Hoofd-directeur prijst als mannen van edel
karakter en groote bekwaamheid . Mag men gelooven tat hat ook
bier ten slotte mean op de menschen dan op de reglementen zal
aankomen, dan is in die gunstige qualifleatie van hoofd-ambtenaren
zeker jets zeer bemoedigends ook voor de toekomst . Overigens
moat men niet meenen in tit boekje opzienbarende onthullingen .
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Schr . zijn scherpste pijien richt . En het wat sensationeel klinkend
pseucloniem van den Schr, is ook al zoo heel erg niet bedoeld .
In de (groene) ,,Amsterdammer" moge dan gezegd zijn dat wie
eenmaal bet gesticht binnentreedt, onherroepelijk verloren is, de
Schr . zeif bewijst bet tegendeel : bet is hem (naar prof . S i m o n s
ons verzekert) gelukt zich een bescheiden plaats in de maatschappij
to hero veren .
De Staatscommissie - een der vale ! - die ook met de
zaken van Veenhuizen zich zal hebben bezig to houden, zal met
dit boekje rekening kunnen houden ; zij zal na onderzoek kunnen
uitmaken in hoever prof. S im o n s' twijfel aan de volstrekte juistheid van al het meegedeelde gerechtvaardigd was . Haar rapport
zal zeker ook over Veenhuizen hat gewensebte licht doers opgaan .
Hoe moeilijk bet vraagstuk der verpleging is van de lieden, welke
ten onzent naar Veenhuizen getransporteerd worden, is aan ieder
bekend, die ook maar in de verte zich met de quaestie der bedelarij
en landlooperij beeft bezig gehouden : nog zoo lang geleden niet is
't dat de bekende Fransche publicist op armenzorg-gebied, Lo u is
R iv i b r e in zijn werk : Mendiants et Vagabonds heeft nagegaan
welke maatregelen in verschillendc landen vroeger warden en thans
worden genomen ten aanzien van bedelaars en landloopers en daardoor tevens in 't licht gestelci beeft hoe mqeilijk de regaling van
daze materie wel is .
H. S .
Beatrice H a r r a den . Katharine Frensham, vertaald
door E . T e rs tee g - K e us. Amsterdam. H. J. W .
Becbt 1904 .
Dit boek van de schrijfster, die ten onzent reeds vooral door
haar ,,Ships that pass in the night" bekend was, is reeds als
feuilleton in twee Nederlandsehe dagbladen verschenen, maar ongetwijfeld zullen velars er prijs op stellen in den blijvenden vorm
van een boekdeel bet verhaal to kunnen herlezen . Niet om bet
eigenlijke verhaaltje : dat de ,,bij" en de ,,zij" elkaar wel zullen
krijgen, begrijpen we al dadelijk en wat ons aleen verbaast, is
dat die ontknooping zich zoo lang last wachten . Wat bet aantrekkelijke, bet bijzonder aantrekkelijke vormt, dat is de teekening
van bet karakter der beldin en van de brave K n u t ty, dat is ook
de scbildering van bet levers op den Solli-gaard in bet Noorweegsche dal . Met kennelijke (en verklaarbare) voorliefde verplaatst
de schrijfster heel bet personeel van haar bock naar daze typische
omgeving, waarvan zij met then goedmoedigen humor, die de be-
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koring van hat heele werk is, al hat eigenaardige laat zien . Daardoor vooral is Katharine Frensham een frisch en gezond boek en
de leetuur ervan een verkwikking .
H. S.
Leetuur . Tijdschrift order Bestuur van P . B u is s i n
Dr . P . Dirckx ; H . W. E . iVioller ; Dr . L . Scharpe ;
Dr . Jos . Schrijnen ; W . de Veer S . J . ; Dr . Th . H .
Viaming . Eerste Jaargang N° . 1-4. 1904. Amsterdam,
H . G- . van Alfen.
Het eerste rummer gaf dezen inhoud : Ter Inleiding door H .
W. E . IVY oller, Slechte Lectuur door W . de Veer S . J ., De
Roeping der hedendaagsche woordkunst door J. v. G . to samen
ruim 10 blz ., verder een 40 blz . Boekbeoordeelingen over werken
van Wijsbegeerte, Sociale Wetenschap, Woordkunst, Leesboeken,
Taalwetenschap en Letterkunde, Gesehiedenis, Verscheidenheden ;
einclelijk Korte Aanteekeningen, inhoudsopgave van binnen- en
buitenlandsehe Tijdschriften en wat fuels van Nieuwe Boeken .
1k dank dat van bevriende zijde er op gewezen is dat hat toch
wel al to goedkoop is een tijdschrift in elkaar to zetten van opstelletjes en boekbeoordeelingen van een half tot vier bladzijden
groot. ,,Lectuur" heeft dat zeker zeif ook gevoeld, tenminste hat
tweede rummer noemt zich reeds met den bijnaam ,,Boekenschouw
voor wetenschap en kunst," maar behoudt den wijdschen titel van
Tijdschrift . Dien moest Lectuur" flu maar later vallen en zich
noemen wat ze is : een boekenschouw voor Roomschen .
En als zoodanig maakt ,,Lectuur" een prettigen indruk en zal
het zijn wag wel vinden .
Dc menschen toch en vooral de Nederlanders, zijn nu eenmaal
verzot op kritiek, de gezegende kritiek, die den mensch ontslaat
van de moeite de boeken to lezen en hem toch de vrijheid geeft
er over mee to praten als iemand met cen eigen oordeel . En dan
een kritiek van vertrouwbare manner, die cen goede pen voeren
en hun goeden naam hebben op to houden, moat dat geen onophoudelijke smulpaperij worden? Voorzeker, maar moat een mensch
zich daaraan geen indigestie eten, als hij niet heelemaal ophoudt
met eten? Want oesters met champagne is niet kwaad, inaar verbeeldt u de straf : noon lets anders to krijgen dan oesters met
champagne! Verbeei'dt u een tijdschrift van enkel recensies!
Daarbij hat roomsch-kerkelijk karakter van al die kritiek want al gaat 't ook in de nieuwe spelling, hat is alles tar eerc der
,,alleenzaligmakende" . Nu op zichzelf is hier niets tegen - mits
..hat dan ook erk end worde . Maar neen, hat gaat hier in naam der
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vrijheid . „Vrijheid voor de wetenschap . . . vrijheid voor de kunst .
Of most de kunst voortlopen all een elektrise trem boven en beneden gebonden aan lijn en draad ! Neen vrijheid voor de kunst
haar eigen weg to gaan . Welke barren immers zijn rechtens voor
haar gesloten ? 1k ken er maar drie : de sombere kronkelpaden
der onwaarheid, de modderwegen der zedeloosheid, de doodle
straten der verveling ." (bl. 2) . Uitnemende woorden ! Maar loopt
de praktijk er van niet uit op de vrijheid roomsch to zijn, to blijven,
of to worden ? }let heeft er gewoonlijk alles van . Als by . Prof.
B 1 o k's „Verspreide studien" worden beoordeeld dan wordt zijn
opstel „De Friezen to Rome" -- de lezers van Onze Eeuw herinneren bet zich - bizonder geprezen, omdat, j a omdat bet ons .
brengt ,,in de schaduw van San Pietro in Vaticano" en worden
zijn opstellen over „De Jezuieten" en „De slag op de Mokerheide"
nog al doorgehaald, omd at, j a, eigenlij k omdat bier niet alles
is gloria en victoria voor de „alleen zaligmakende ."
Nog eens, er is niets op tegen dat een strijdende en strijdbare
kerk fier haar vaandel ontplooit, integendeel ; maar all ze dit doet
in naam van vrijheid voor kunst en wetenschap, en daarvan dan
niets brengt all kerkelijk gekleurde kritiek er over, most bet dan
den lezer niet zijn all werd hij gebracht op de hierboven verinelde „doodle straten" ?
En ik zou dit niet zeggen all „Lectuur" flu eenmaal over geen
krachten had to beschikken . Maar all men onder zijn medewerkers
mannen all Caesar Gezelle en Poelhekke - om van anderen
to zwijgen - heeft, dan moest men zijn lezers niet alleen kritiek
maar ook eigen werk voorzetten .
G. F. H.
B u i t e n r u s t H e t t e m a. Waarom Volkstaal, waarom
't Fries bestudeerd. Amsterdam . V a n H o 1 k e m a en
Warendorf.
Een frischgeschreven brochure ter sere van de volkstaal . En
niet gewild, maar onwillekeurig geworden een verheerlijking van
de friesche taal . Want van ouds waren 't reeds Friezen all G ij sb e r t J a p i k s, en later de H a l b e r t s m a' s die bun yolk liefde
en eerbied moisten in to boezemen voor bun eigen taal.
De schrijver wijst ook hen die zich voor de volkstaal in 't
friesch in 't bizonder interesseeren uitstekend den weg . Hij kept
de geheele literatuur over dit onderwerp, hij kept ook de j ongere
en oudere schrijvers er over --- en daarbij kept hij, niet to vergeten,
de Kollewijnsche spelling !
G. F. H.
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T
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huis waarin
zijj geboren
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stond niet
c
aa
b
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H
ver
van het stadhuis
in de La
Langestraat
Alkmaar,
v
va
a
aa te A
aa , maar
aa
aan
de overzijde,
aa
v
j , waar
aa de zon zoo heerlijk
j in de huizen
kan
schijnen,
verlichten
tot in de verste
a
c j
, en ze koesterend v
c
v
schuilhoeken.
't
Was
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vreemd
huis:
ieder
bewoner had
c
. '
va
v
:
b
a
er iets ac
achter gelaten
wat
a
a hem eigen was,
a , en zijj had
a alles
a
bewaard,
b
aa , maar
aa zonder liefde of zwak,
a , aaIleen omdat
a het er
eenmaal
na
wijj aalles;; bij
aa was.
a . Later
La
a haar
aa dood zagen
a
b j haar
aa
leven
durfden
wij
niet
verder
dan
in
"de
gang"
te
kijken
"
v
j
v
a
a
j
als de vvoordellr open stond;; die gang·
zag
Zondagsch
a
a
a er zoo Z
a c
uit,, vvonden wij,
Toch
j, zoo stiI,, zoo koel,, zoo rein.. T
c letten
wijj daar
op,, wijj waren
aIleen nieuwsgierig naar
aa nauwlijks
a
j
a
a
aa ,
de lange
bleeke vvrouw,, die dag
in dag
uit ac
f:tchter het
a
a
a
b
horretje
het raam
zat,
v
aa
a , terwijl
j zijj de eene kons>
bblauwe
a
j* voor
na
de
andere
langzaam
en
statig
afbreidde.
a
a
a
aa
a
a b
.
Van tijd
tot tijd
kwam
een harer
nichtjes,
Va
j
j
a
a
c j , klein-kinderen va
van haar
broer,, een Z
Zondag
bijj haar
visite,, die
aa b
a b
aa te v
zat
voor het andere
raam,
a dan
a v
a
aa , en keek den heelen dag
a in
de La
Langestraat
waar
het
zonnig
en
stil
was.
Den
volgenden
v
aa
aa
a . D
dag
drongen aal de kameraadjes
zieh
a
a
aa j
c om het kind.. "Hoe
,H
was
ze het eigenlijk
a het er geweest?? Yond
V
j niet griezelig??

o.. EE.. IV
10
0
IV 10
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-2Heerlijk,
geen
H
j , zoo den heelen dag
a te zijn
j in een
-a huis waar
aa B
v
b
ander
kind
zou
durven
binnen
gaan!"
Maar
het
nichtje
.a
aa !' ) Maa
c j'
veel aa
aan was.
a er niet v
vverzekerde dat
a .
Spral{
nooit een enkel woord??
S
a tante
a
"Neen,
nooit."
,
."
,,N
"En
ze
was
toch
a
c niet stom?"
?"
.,,E
"Neen,
dat
was
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niet.
Maar
dacht
weI dat
, a
a
. Naa vader
va
ac
a ze
,, .,N
nu -niet
meer Ikon spreken,, ze had
al zoo lang
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a het a
a
willen eloen."
."
Merkwaardig!
van hooren,,
M
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c
j
v
terwijl
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Morgens
werden
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de
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. ' M
a
v
c
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j
zijj haar
zijj jiets uitzoeken
aa kens hoorde uitspreken.. Moest
M
dan
werden de vvoorwerpen uitgespreid,, en haar
a
aa yinger
v
wees het b
begeerde aa
aan.. Zij
at en dronk,, zijj stond op en
Zj a
g'ing naar
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die geen deel neemt alan
aa b
a
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leven
rondom haar.
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de
v
a
aa . AIleen
A
kinderen wat
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v
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H
a weI v
v
aa zoo'n
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a te zijn.
j .
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D ?
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broers wa,ren
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a
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a . Maar
Naa de b
a
bijna
bewegen..
Ltoch
c b
j a niet toe te b
Tante namelijk
Ta
a
j was
a rijk.
j .
De baa
baas in huis was
D
a eigenlijk
j de gezelschapsjuffrouw,
a j
,
die neef vvoor haar
Eerst had
aa uitzocht.
c . E
a ze een knorrige
gierige huishoudster vvoor wie ze ba
bang was.
tracteerde
a . Nooit
N
ac
die haar
Zijj gaf
Toen neef
aa eens.. Z
a haar
aa nooit iets nieuws.. T
aan die heerschappij
aa
c a
j een eind maalrte,
aa
, had
a de huisholldster
een aa
aardig stuivertje
opgelegd en zijj ging niet weer in
v j
kwam
er eene die de oude jjuffrouw vver-bbetrekking.. Toen
T
a
telde dat
zij
nog
heel
wat
hebben'
a
j
aa leven
v
bb
a pleizier in haar
kon,, zijj moest hare
familie
eens v
vragen
en haar
a
a
c a
aa oud porcelein
en zilver
uit de kast
halen.
gaf
a
v
a
a
. De
D oude dame
a
a geen
teeken va
van afkeuring,, en de familie
werd uitgenoodigd.. Zij
a
Zj
sprak
geen
woord
zoolang
zij
in
huis
waren
en
na
hun
vertrek
a
a
j
a
a
v
zat
nacht
te schreien.
proefneming
a zij
j den halven
a v
ac
c
. Deze
D
was
Toen het
zomer werd", verzon
de
a dna mislukt.. T
v
a echter
c
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mooien dag
er een open
jjuffrouw wat
a aandel's.. Elken
E
a kwam
a
rijtuig
voor,
de
oude
danle
stapte
gewillig
in,
heiden
j
v
,
a
a
, en b
reden 11it.. Nooit
zag
men haar
dan
N
a
aa in het rijtuig
j
a met
g-esloten oogen.,., maar
niet aals zijj thllis kwam
aa zijj schreide
c
a
en de jjuffrou",v zette door.. Ret
was
a anders niet om nit te
R
houden,, zeide zij.
j.
Zondags
als
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Z
a
a
a , hoe werden dan
a aaIle
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in
aa , hoe scheef
c
a
hare
richting!
van V
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Zou
a
c
! Juffrouw
J
va
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z~jj mee
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a A zingen?
? Z
jj hare
a
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Z
c
op?? Daa
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a
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a
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a
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b
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aa a
a
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v
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v
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N
a
b
c
A
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a
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a
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kwamen
de
c
a
menschen
niet vveel,, er was
in dat
c
a iets akeligs
a
a zwijgende,
j
,
levend-doode
gelaat,
dat
zonder
eenige
deelneming
gaf
v
aa , a
a
en wier vingers,
v
, zonder oordeel,, het eerste stuk geld het
beste
grepen..
b
De aarmen vvoelden alsof
ze in de loterijj gespeeld hadden,
a
,
D
a
en een prijs
hun behoeften,
j getrokken,, niet overeenkomstig
v
b
,
maar
klein
of
groot,
naar
het
lot
viele
aa
, aa
v .
Zij
vermogen vverloren te deelen in de vreugde
Z j had
a het v
v
en de smart
van aanderen,, en om iets wat
betrof
a haar
aa zelve
v b
a
va
te v
voelen... De
jaren gingen over
haar
bloemen
v
aa hoofd met b
D ja
en vruchten
en winterkoude en oogst,, de kinderen uit haar
v c
aa
geslacht
werden
geboren
en
stierven,
en
zij
zat
daar
zonder
ac
b
v ,
j a aa
belangstelling
met half
vol
b
a
a gesloten oogen in haar
aa kamers
a
v
ouderwetsche
kostbaarheden.
0 kleine steden,, waar
aa het
c
baa
. 0
leven
langzaam
gaat
voren trekt,, waar
aa de groote
v
a
aa
aa en diepe v
smart
hlijft
in de stille straten
hangen,
angsten
a
b
j
a
a
, waar
aa de a
gegrift staan
in
de
deuren
en
vensters,
en
overgelezen
aa
v
,
v
worden elken dag!
a !

-4Eens ging' het aals een loopend vvuurtje
E
j door de stad:
a :
V
Bij
jll:ffrouw
van
Vee.a
is
ingebroken.
Bj j
va
b
.
De
voorspoed b
bijj zijn
D dief had
a zooveel
v
v
j werk gehad
a als
a
een dief maar
kane
gemakkelijk
aa wenschen
c
a . Heel
H
a
j was
a hijj in
huis gekomen;; h~jj wist goed aalles te vvinden:: het zilver,
v , de
had
hijj het in een reistasch
jjuweelen,, in een oog~enblik
b
a
a c
gepakt,
'en
de
o?de
juffrouw
lag
daar
met
open
oogen
en
a ,
j
a
aa
zeide niets.. AIleen
toen hijj een klein mahoniehouten
A
a
kistje
met koperen bbeslag
opnam,
begonnen te
j
a
a , was
a zijj b
schreien.
Dat had
hem zoo vverschrikt
dat
c
. Da
a
c
a hijj het weer
neerzette en weg-liep.. Was
bijj een
Wa hijj niet kort daarop
aa
b
anderen
inbraak
gevat,
dan
zouden
al
deze
bijzonderheden
va
,
a
b
j
a
b aa
a
een gebeim
zijn
gebleven,
zijj weigerde een enkel
b
j
b v , want
a
woord te spreken,, of eenig-e verklaring
af te leggen.. Maar
v
a
Maa
de man
vertelde zelf alles
van dien zonderlingen diefstal
a
v
a
va
a
en hoe zij,
a , een kreet had
j, toen hijj het kistje
j opnam,
a g-e-geven
alsof
hijj haar
had
aangeraakt.
v
a
aa hart
a
a aa
aa .
Den
volgenden
dag
zag'
zij
het
kistje
aan zooals
D
v
a
a
j
j aa
a een
moeder haa1"
aa kind,, dat
a ziek is geweest,, maar
aa dat
a zijj behouden
b
mocht.
c .
Eindelijk
kwam
het oogenblik,
E
j
a
b , dat
a de mond die zoo
lang
vrijwillig
had
gezwegen,
zich
niet
meer openen kon..
v
j
a
,
c
a
Toen
juffrouw
van
Vee
n
stierf
werden
nog eenmaal
T
j
v a
V
aa de
zonderlingheden , del" ollde dame
besproken,, en daarna
ver-a
b
aa a v
gat
nicht
die het, mahoniehouten
kistje
a men haar.
aa . De
D
c
a
j
erfde en zag
in waren,
a ,papieren
a
a
a dat
a e1" niets dan
, liet het
langen
tijd
in een hoek staan,
bijj Ctoeval
j
aa , tot zijj het eens b
a
va
opende - en toen kwam
de
waarheid
aan
het
licht.
a
aa
aa
c .
Was zijj dat
mooi aals dat
Wa
a geweest?? Zoo
Z
a kleine portl"etje
j
het aa
aangaf?
Dat rijzige
a ? Da
j
jjonge meisje,
j , met de g-roote dweepende
oogen en den zachten,
Ret golvend
, half
ac
a geopenden mond?? H
v
bruine
haar
was
in
breede
vlecht/en
langs
de
wangen
gelegd,
b
v
c
a
a
b
aa
a
,
de handen
waren
gevouwen,
in de vel"te.
a
a
v
, het oog staarde
aa
v
.
Dat lieve
gezichtje
had
hartstochtelijke
liefde opgewekt,,
Da
v
c j
a
a
c
j
niet b
bijj vvelen,, bij
moest haar
b j een enkelen.. Men
M
aa weten te
Een vveldviooltje
in de schaduw.
vvinden.. E
v
j was
a zij,
j, bloeiend
b
c a
.
Wie
de
geur
ontdek.te,
genoot
er
van,
helaalil,
slechts
voor
,
W
va ,
aa ,
c
v
een lentetijd.
j .

-5En het was
E
a lente toen dat
j daar
aa neerzat
a
a teere wezentje
op de steenen ba
bank te midden van
va ontluikend g"roen en
zachtbloeiende
rozen..
ac b
De geelzijden
sjaal
blauwen
weerschijn
was
D
j
jaa met b
a
c j
a los
heen geslagen
om de b
bloote schouders.
a
c
. De
D Iaag
aa ges,choeide
c
voetjes
waren
over
elkander
g"elegd.. O
Op de ba
ban]{ naast
v
j
a
v
a
aa
haar
de groote stroohoed met b
bloemen vversierd,, en
aa lag
a
daarnaast
lagen
de lange
handschoenen,
armen tot
aa aa
a
a
a
c
, die de a
boven
de elleboog,
moesten bbedekken.. Ret
boek was
b v
b
H
b
a van
va
haa1"
bladeren.
aa schoot
c
aafgegleden.. De
D wind speelde met de b
a
..
En de peinzende Ineisjesoogen
staarden
voor zich
E
j
aa
v
c uit in
het nevelig
landschap,
v
a
c a , waar
aa het teere groen hing aaan
a . de
lindetakken.
a
.
Had B
Bertha
van V
Veen e1" ooit zoo uitgezien?
Ha
a va
. ? De
D
schllwe
zwygende
oude vvrouw zoo mooi,, zoo lenteachtig
c
j
ac
de neergeslagen
oogen ooit zoo vvoor zich
jjong?
? Hadden
Ma
a
c
uitgestaard?
betooverden
z~jj nog wien zij
aa ? Nu
N b
v
j aanstaarden,
aa
aa
,
en daar
g-ingen zijj terug,, 70
70 zomers en winters in ijlende
aa
j
vaa1"t,, tot het jaa
jaar..
Maar daar
de papieren,
vaa
. . .... Maa
aa waren
a
a
, geel
en hard
van ouderdom,, zorgvuldig
toegebonden
met een
a
va
v
b
lint dat
was
Zijj wilden zich
a groen en zijdeachtigj ac
a geweest.. Z
c
niet laten
openvouwen
en sloegen weer dicht
om hlln ge-a
v
c
heim te bewaren.
Dan was
met uit-b a
. Da
a daar
aa een dagboek
a b
weidingen,, aanteekeningen
van
alledaagsche
gebeurtenissen,
aa
va a
aa c
b
,
en uitroepen van
va smart.
a .
En vverzen waren
vol jjolige jjonge vroolijkheid,
, daar,
E
a
aa , v
v
j
,
gebonden,
bewaard
als een schat.
aalles sarnen
a
b
a
c a .
, aalles b
aa
En daar
het te vvoorschijn
E
aa kwam
a
c j 'nit het verleden,
v
, het
jaar
dertig,
met
zijn
strij~,
zijn
geestdrift,
zijn
bedrog'en
jaa
,
j
j , j
, j b
vverwachtingen.
ac
.
Daar was
ander portret in het kistje:
Daa
a nog een a
j : een
medaillon,
jaskraag
a
, met hoog-en ja
aa en witte das,
a , met een schat
c a
van bbruin krullend haar,
vroolijke
schitterende
va
aa , en zulke v
j
c
bruine oogen.. Zoo
vol levenslust
was
en zoo
b
Z
v
v
a het portret
6
bloeiend
van
gezondheid
dat
men
niet
denken
kon
aan
b
va
a
aa verv welken en sterven.
- zoo lang
reeds,, zoo lang!
v . En
c a
! ....
E toch
a
..
In
het ja
ja~r
31 vving het aa
aan,, toen de van
Vee
n'' s,,
I
a31
va
V
be r g s
bbegonnen hlln fortuin te maken,
a
, en de H
H 0 II
11 en b

-6eig'enlijkachteruit gingen.. V
Vreemd klonk het toen,,
j - aal ac
Hollenberg
en
van
Veen
in
een
adem te noemen,, het
H
b
va V
a
b r g aIleen.
was
H 0 II en be
a natuurlijk
a
j H
a1146 . Hij
H j was
a de koning'
van de N
Noord-Hollandsche
aannemers,, en het kanaal
va
-H a
c
aa
a aa la,g
a
vol metzijn
balkenvlotten.
Veenwaszoo'nmannetje
v
j ba
v
. VVan
a V
a
'
a
j
dat
aan deed,, en heel aa
aardige zaakjes
kon doen,,
a er ook aa
aa j
maar
een dag
allee.u
aa weet ge,, niet op 66
a te noemen!! Het
H trof a
dat
zag;
a zijj vvrienden waren,
a
, zoodat
a men hen dikwijls
j sarnen
a
a ;
daar
vaH.,, wie cconcurcconcurrenten
c
aa was
a geen kwestie va
c reerde er met H
Holle
bel' g !! H
b erg kon van
, nb
H 011 e n b
va
Vee n dikwijls
en hem in relatie
brengen
V
j goeden raad
aa geven
v
a
b
met menschen,
c
, die hijj zelf zoo zeer niet noodig' had,
a , omdat
a
hijj er aaI was!
aangename
toestand,
a ! Dat
Da was
a eigenIijk
j zoo'n
' aa
a
a ,
behoefde uit te slooven,
aals jje jje niet meer zoo b
v , als
a jje ''t
kantoor
hield.. Dan
a
aaIleen maar
aa zoowat
a g'aande
aa
Da kon jje een
bewijzen.
Vee n luisterde
aander nog eens een dienst b
j
. En
E van
va V
lnet fijne,
vastgesloten
lippen
en
oogen
die
tusschen
de
j , va
c
oogleden door in de vverte voor
zich
v
c uitstaarden,
aa
, en hijj
vertelde
aan ieder die het hooren wilde dat
bel' g
v
aa
a H
H 0 II e n b
zoo'n
misschien.
' flinke jjoviale
v a kerel was,
a , wat
a onvoorzichtig
v
c
c
.
Nu,, rijke
menschen
hebben
het
voorrecht
dat
N
j
c
bb
a v
c
a te mogen
zijn.
Toen gebeurde
het,, nog' vvoor llet uitbreken
van den
j -D . T
b
b
va
oorlog,, dat
de
firma
(}
eel
in
g
te
Rotterdam
die
groote
a
a G
R
a
werken llitbesteedde.
Van V
Veen schreef
ook in,, niet
b
. Va
c
omdat
dat
had,
a hijj dacht
ac
a hijj eenige kans
a
a , het was
a al
a van
va te
H 0 11
11 e n bb erg het krijgen
zou.. Maar
vvoren bbekend dat
a H
j
Maa men
moest zijn
eens laten
klinken,, dat
Later
j naaIn
aa
a
a was
a goad.
a . La
werd
er
dan
gezeg'd:
dat
is
diezeIfde
van
Vee
n
die
in ge-a
a
: a
va V
schreven
heeft op dat
van G
Geeling.. Natuura groote werk va
c
v
Na
lijk
aa was
a maar
aa een
j heeft hijj het niet gekregen,, daar
64 die het
krijgen
kon,, Hollen
berg natuurlijk.
j
11011
b
a
j .
Zoo
redeneerde
van
Veen,
en
Hollen b
berg hoorde
Z
€ va V
,
11011
naar
lach.
aa hem met een gemoedelijken
j
ac .
"Juist
zoo,
beste
vriend!
Zoo
moet jje ca
carriere maken.
,
b
v
!
Z
a
.
.J
Later
bereik jje een hoogte waarop
La
b
aa
jje zulke slimmigheden
niet meer noodig hebt".
Er vvloog een fijne
glimlach
b ". E
j
ac over
v
van
Ve
en's
gelaat,
maar
hij
antwoordde
niet.
En
een
va
V
'
aa ,
aa
j a
. E
paar
werd het
aan..•.
aa weken later
a
a werk gegund aa
.. ..

-7Ret was
van te spreken,, maar
Vee
n
H
a te d waas
aa om va
aa vvan
a
V
kreeg het.. H
be r g zei dat
H 0 IIII en b
a hijj het zich
c in ''t geheel
niet aa
aantrok,, en ''t vvan
Veen graag
a
V
aa gund,e,
aa Ltoch
c
, , maar
ging·- hijj zelf den volgenden
dag
RotterdaUl
v
a de reis naar
aa R
a
ondernemen om te zien hoe de zaken
stonden.. Zulke
oude
a
Z
vrienden
als
de
firma's
Gee
1
in
g
en
Roll
e
n
be
r
g
en
dan
b
a
v
a
a' G
H
in eens hem vvoorbij
b j gaan,
aa , en een vvreemd nieuw firmatje
a j
zulk een werk te geven!
v !
Gee 1i n g speet het schrikkelijk,
G
c
j , meer dan
a hijj zeggen
kon.. Hij
tot het -uiterste oogoenblik,
H j had
a dan
a ook gewacht
ac
b ,
maar
toener
geen
brief
van
Hollenberg
kwam....
Wat,
b
va
H
011
b
a
.
.
Wa
,
aa
geen bbrief g"ekomen?? ''t Was
onbegrijpelijk
maar
toch
waar,
a
b
j
j
aa
c
aa ,
en toen had
Ge e lin g gemeend dat
Ho 11
lIen b
ber g" er va
van
a U
a H
af zag.
Vee n was
firma,
a . VVan
a V
a een degelijke
j
a, hijj behoorde
b
onder de laagste
inschrijvers,
H 011
0 II en b
b erg niets
aa
c jv , dus toen H
van
zich
liet
hooren....
va
c
. .. .
Maar hijj had
Maa
a geschreven,
c
v , hijj had,
a , g~eloofde hijj zelf den
bezorgd - of dat
bbrief op de post b
a wist hijj niet zeker.1O.
.. .
Hijj had
aan zijn
H
a zooveel
v
aa
j hoofd.. Eigenlijk
E
j had
a hijj het kana toor maar
en vvan
Vee n had
zelf gevestigd,
v
a ,
aa geerfd
6
a V
a het zijn.e
j
dat
was
het
verschil.
Nu
de
zaken
zoo
liepen,
had
hij
er
,
a
j
a
a
v c . N
a
niets geen aa
aardigheid meer in.. Was
K
e
e
s
maar
een
andere
Wa K
aa
a
kon hijj het hem zoo zoetjes
aan overlaten.
jjongen,, dan
a
j
aa
v a
.
Maar K
K e e s aa
aardde naar
van moederszijj die
Maa
aa zijn
j g"rootvader
va
va
officier
was
h.ad
gesmeekt,, ge-c
a geweest.. Roe
H
a h~jj zijn
j vader
va
dwongen b
bijna
om
naar
Medemblik
te
mogen
gaan,
j a
aa M
b
aa , naar
aa
het Instituut.
Zeeofficier
wilde
de
jong-en
worden..
Hoe
I
. Z
c
j
. H
haalde
hijj het in het hoofd?
eenige zoon!! En
aa
c ? Een
E
E de
zaak
aa dan?
a ?
Van
Veen had
zoon,, maar
V
a
V
a ook een eenlgen
I
aa dat
a was
a
een heel aandere jjong"en..
Zoo stonden de zaken
in ''t jaa
jaa! 30
30..Men
Z
M weet wat
a
a er omging..
Vijftien
jaar waren
de N
Nederlanden
vereenigd geweest.. Het
V
j
jaa
a
a
v
H
klonk zoo :nIooi,, het groote rijk,
N oorden met zijn
j , het N
j
kolonien,
met zijn
en zijne
fabrieken,
&D, hat Zuiden
Z
j mijnen
j
j
ab
,
een
kleine
grootheid.
Maar
het
Zuiden
dat
het
N
oorden
44
. Maa
Z
a
N
boersch
vond,, en het N
Noorden dat
Zuiden
a op het Z
aal te b
c v
nederzag
.al te -a
nuffig.. E
En de koning en de prinsen
a aals A

-8a zijj zeker waren
die het Z
Zuiden vO'*O'
v66rtrokken omdat
van het
a
va
Noorden...
N
. ..
En dan
vooral
- de groote P
Protestantsche
universiteit
E
a v
a a
c
v
in L
Leiden en de groote R
Roomsche
in L
Leuven
-- aaltijd
c
v
j in
het g~eheim,, thans
in het openbaar
elkander:
a
baa tegenover
v
a
: dat
a
alles is immers over
bekend??
a
v
b
Een
huwelijk
berekening,, de echtscheiding
was
E
j uit b
c
a op
c
handen.
a
.Want
Wa toen kwarn
a die groote tentoonstelling in Brussel,
B
,
die zooveel
goed moest doen en zooveel
kwaad
v
v
aa deed.. En
E het
oproer te B
Brussel en de gevechten
op de ba
barricaden
en in
v c
ca
de paleizen
en de prins,, die moest terugwijken
en de koning
a
j
die aaltijd
weg" wilde gaan.
j weer den zachten
ac
aa . Als
A men maar
aa
geen Z
Zuid-Nederlandsch
bloed v
vergoot,, dan
alles nog
-N
a
c b
a zoude a
weI te winnen zijn.
Noord-- en
j . En
E de mogelidheden hadden
a
N
g"evoegd!
een
ZZuid immers samen
a
v
! Zij
Z j zouden zorgen dat
a ze 44
zonder bbloed vergieten.
bbleven
v
v
.
De ollde H
H 0 I11I en bb erg was
D
a eigenlijk
j weI bIij
b j dat
a hijj
eens aa
aan iets aanders
denken
kon.
Hij
deed
)vat
hij
kon
om.
&
. Hj
a
j
K e e s in de zaak
K
aa te interesseeren..
"Spaar
die
moeite,"
vrouw dan.
aa
," zei zijne
j
v
a . "K
,K e e s heeft
,,S
er evenmin
pleizier in als
v
a jjij."
j ."
"flijj aa
aardt naar
vader,'"
,,H
aa jje va
." zei haar
aa man
a dan.
a .
Maar
zij
onveranderIijk.
"Neen
hij
aardt
naar
Maa
j
v a
j . ,N
j aa
aa jjon.. Je
J
zult zien,, wijj zulIen den ondergang
van de zaak
beleven."
a
va
aa b
v ."
Dan werd H
011 en bb erg in eens weer opgeruimc1.. Hij
Da
H 011
Hj
kon niet lang
achtereen somber
gestemd bblijven,
a
ac
b
jv , en jjuist
dat
voorspeIlingen deed,, gaf
a z~jne
j
vvrouw zulke droevige
v
v
a
hem zijn
vroolijkheid
terug,
en
hij
van
zijn
kant
profeteerde
j v
j
,
j va
j
a
de heerlijkste
dagen
voor de oude aannemerszaak.
j
a
v
aa
aa .
"Je s-uis Ca
Cassandre"
berg dan.
j
a
" zei jjuffrouw :HoIlen
I
11
b
a .
"Niemand
wil
mij
gelooven,
maar
de
toekomst
zal
leeren
a
j
v
,
aa
a
,,N
dat
heb."
de hand
bewerkte zijj KK e e s,,
a ik gelijk
j
b ." Onder
O
a
b
maar
die
had
heel
andere
dingen
in
het
hoofd.. Van
aa
a
a
Va PP aa u w
Vee n hield hijj niet,, maar
Be r t h a!
a! De
vvan
a
V
aa B
D lieve
v zachte
ac
Bertha!
B
a!
Het bbegan met kinderwerk.. Zij
de vlotbrug
over
H
Z j waren
a
v
b
v
gegaan,
Heilige La
Land,, waar
het
hout
van
de
beide
aa , naar
aa het H
aa
va
b

-9firma's
lag.
a' in het water
a
a . Daar
Daa op de kantelende,
a
, draaiende,
aa
,
glissende ba
balken te loopen,, welk een heerlijkheid!
j
c !
K
aan den kant
niet..
K waad
aa kon het nooit,, zelfs aa
a
Toch
Bertha's
a' vvoet uitgegleden,, en vvoordat
T
c was
a B
a zijj
het wist,, voelde
zijj alles
wegzinken onder zich.
water
v
a
c . Ret
H
a
rees tot haar
Met
aa middel,, onder de aarmen,, tot den hals.
a . M
geweld drong het bbloed haar
naar
he't
hoofd,
z~j
zag
niets
aa
aa
, jj a
dan
hoorde zijj bbroer Pa
P a \1 W
a duisternis en sterren.. AIleen
A
om hulp schreeuwen
bezetene.. Toen
- niets meer
c
aals een b
T
-tot ze wakker
werd,, op de ba
balken in plaats
a
aa van
va e1'
onder,, en ze het druipende haar
van K
Kees R
Hollen bberg~
aa va
boven
zich
b
v
c zag,
a , en de werkelijke
j
aangost in zijn
j oogen plotse-ling overging
in een flikkering va
van vvreugde,, die hijj uitte
v
door als
een wilde om haar
op de wiege-a
aa heen te dansen
a
lende ba
balken..
"Hoera, Hoera! zij 1eeft, geen gevaar hoor! Ze is beter!"
,,][I
Deze laatste woorden tot den ontstelden vader, wien hij een
kwartier geleden de boodschap had g~ezonden, dab zijn
dochter verdronken was.
En va
van dat
was
voor haar
E
a oogenblik
b
a hijj niet meer v
aa
een aa
aardige jjongen met wien ze g'raag
aa eens een singeltje
j
omliep,, of een dansje
deed,
maar
h~j
werd....
het
dagboek
a j
, aa
j
.. . .
a b
het uit..
bbracht
ac
"Van
morgen in de G
Groote K
Kerk geweest.. C.
,,Va
C . H.
H . was
a
daar
Bijj het uitgaan
aa ook.. B
aa sprak
a ik 4em even,
v , hijj vvroeg
met vveel bbelangstelling
naar
a
aa mijn
j gezondheid en vvond dat
a
ik nog~ bbleek was.
Ik
ril
bij
de
gedachte
aan
wat
er
met
a . I
bj
ac
aa
a
luijj gebeurd
zou zijn,
b
j , zonder zijn
j moed en zijn
j tegenwoordig~
heid va
van geest.. Dan
begTafenisdag
Da zou het gisterell mijn
j b
a
a
geweest zijn.
j .
Van middag~
geweest,, naar
23 .Aug.
23
A . Va
a naar
aa Heiloo
H
aa nicht
c
C
h
ri
s.
Bij
de
Vier
Staten
C.
H.
tegen
gekomen.
Hijj
C
. Bj
V
S a
C . H.
. H
keerde terstond om en ging met mijj mee.. Wij
een
W j hadden
a
gesprek.. Ret weer was
bbelangwekkend
a
a guur en koud,,
bijna
spoedig
b j a een najaarsdag.
ajaa
a . Dit
D stemt tot nadenken.
a
. Hoe
H
is de zomer v
voorbij.
C.. H.
begrijpt
mij'
Hijj is
b j. C
H. b
j
j' geheel.. H
vrool:iik,
maar
toch
zoo
ernstig.
Juist
zooals
het
wezen
moet..
v
j , aa
c
. J
a
Hijj vverstaat
H
aa geheel de kUllst mijj op te vroolijken..
v
j
.
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10 j nich
c t C
j was
a
28 A
Aug.. W
'Veder bbij
C h r i s geweest.. ZZij
28
knorrig en bbegrijpt
niet
waarom
ik
haar
zoo
dikwijls
bezoek.
aa
aa
j
b
.
j
Ik vverwijt
dat
a ik haar
aa zoo lang
a
vveronachtzaamde.
ac
aa
.
j het mijzelf
j
c
C. H
H.. ontmoet bbijj de K
Kuillaan.
bosch
aa . Wij
W j liepen door het b
C.
naar
Hijj zag
aan.. Ach,
aa de stad
a terug'.. H
a mijj zoo teeder aa
Ac , hoe
wijj elkaar.
bbegrijpen
j
aa .
Heerlijke
zachte
zomerdag,
a , jjuist geschikt
c
vvoor
33 SSept.. H
j
ac
een
naar
Reiloo.. La
Lang heen en weer geloopen
, wandeling
a
aa H
bij
Westerlaan.
C.. H.
en
aa . C
H. was
a daar
aa niet.. PP aa u w kwam
a
b
j de W
aa
lachte
terwijl
aanzalg.
Hijj kan
ac
j hijj mij
j aa
a . H
a dat
a zoo onaangenaam
aa . doen..
4 SSept.. GGisteren middag
kwam
het gesprek telkens
a
4
a
op C
C.. H.
H. Vader
zei dat
en
a hijj ondegelijk,
j , oppervlakkig
v a
a
lichtzinnig
was.
ik bbemerkte dat
a . IIk zweeg·,, schoon
c
a ze hem
c
met opzet aa
aanvielen.
v
.
Ach,, waarom
moet ik m~ij schamen
voor een gevoel
zoo
v
Ac
aa
c a
v
schoon,
zoo
aandoenlijk
en
zoo
natuurlijk?
Is
er
iets
waarj
?
I
aa
c
aa
j
a
.,
voor
ik
niet
durf
uitkomen?
En
waarom
word
ik
dan
zoo
aa
a
v
? E
gloeiend rood,, zoodraa zijn
naam
wordt genoemd?? H
Hoe
aa
j
schrikte
ik,, toen PP aa u w mijj aa
aankeek.. La
Langen tijd
c
j zweeg
ik,, maar
C . H.
H. onoprecht
c
aa toe.n werd hijj grof.. Hij
H j zeide dat
a C.
was,
dat
h~j
de
kat
in
't
donker
kneep.
Toen
stoof
ik
Ope.
a , a
j
a
'
. T
"C.. H
H.. heeft een oprechte
edelmoedige natuur!"
a
!" riep ik
,,C
c
uit.. "Aan
berekening is hijj v
vreemd.. Dat
b
Da heeft h~jj
,Aa aIle
a
weI getoond toen hijj zonder zich
bedenken in het water
c te b
a
sprong om mijj te redden."
."
"Ja,
iets voor
hem,"
Pan
a w smalende
a
.
ja, dat
a was
a juist
j
v
," zei P
"Hij
op de balken
k~nnen tillen,,
a jje gemakkel\jk
a
j even
v
ba
.,,H j had
maar
om Zijll.
j pak
a te
aa llijj vyond het natllurlijk
a
j interessanter
a
bederven."
b
v - ."
b jjijj me er
"A.ls
het zoo gemakkelijk
heb
a
j was,
a , waarom
aa
5,A
dan
niet
uitgehaald?"
vroeg
ike
,,]~Iaar
jij
hebt
aa ?" v
. ,A aa j j
b weI ge-a
zorgd dat
van je
droog bleven!"
a de zolen va
j schoenen
c
b v !"
Het
gesprek werd onaangenaam,
maakte
e1" een
H
aa
aa , vader
va
aa
eind aan.
b r g'' s..
aa . :Thlaar
Maa hijj houdt ook niet van
va de H
H 011
, 11 en be
Vreemd,
het
het
zulke vrienden.
. Ik
I vind
v
V
, voor
v
b oog lijken
j
b
v
dat
hij
K
e
e
s
ten
minste
weI
dankbaar
mag
zijn,
ik
ben
a
j ,
b
a
j K
a baa
zijn
j eenige c10chtel".
c
.

-11 aa
a
27 S
Sept.. M
I\Iina
maakte
hier een lange
27
a de Bruyn
B
y
visite.. vVij
spraken
zoo
terloops
over
C.
H.
Zij
toonde
veel
v
a
C
.
H
.
Z
j
v
Wj
v
belangstelling.
sarnen
van g"oud papier
een groot
b
a
. Wij
W j plakten
a
a
a
va
eerekruis,, om hema dat
bijj gelegenheid om te hangen.
a b
a
. "W~j
Wjj
hadden
een aa
aang"enamen
middag.
a
a
a . Ik
I geloof niet dat
a zijj iets
b
j . Misschien
Ltoch
begrijpt.
ook weI,, want
zijj keek mijj eens
M c
c
a
aan.. "Dat
water
heeft
een
groot
vuur
aangestoken,"
aa
a
v
aa
," zei ze...
.,Da
Ze
kan
zoo
g11a
ppig
iets
zeggen,
die
Min
a
!"
Z
a
a
,
M
a!"
Zoo keek dan
verte en het
Z
a het meisje
j peinzend in de v
van den jjongen man
bblozende gezicht
c
va
a zag
a haar
aa Jachend
ac
. in
het gelaat
- totdat
aa a Oct.. Gisteren
avond b
bijj de de B
Bruyns.
H.. had
, S Oc
G
av
y
. C.
C. H
a
5,,8
een vvers gemaakt
dat
veel g"evoel
voordroeg.. Nieaa
a hijj met v
v
v
N mand
weet dat
vermoedt
a
a hijj vverzen maakt,
aa , dan
a ike. PP aau w v
het en vvindt het b
bespotteIijk.
C.. H.
j . IIk zat
a naast
aa
C
H . aan
aa het
souper,, en hijj kon mijj fluisterend iets vvertellen,, dat
a mijj
den halven
nacht
uit
den
slaap
hield.
Daarna
sprak
hij
a v
ac
aa
. Daa a
a
j lang
a
over
zijn
vader,, van
Hijj maakte
zich
v
j va
va wien hijj vveel houdt.. II
aa
c
ernstig ongerust over
hem.. Z
Zijn
vader gaat
uit,, meer
v
j va
aa veel
v
dan
vroeger,, hijj heeft sedert .lie
zaak
van G
Gee lin gall
a
v
(
aa va
a e
belangstelling
in bet kantoor
b a
a
vverloren.. Hij
H j komt er niet g'raag"
aa
meer.. Het
is
verwonderlijk,
niemand
dacht
dat
de
oude
H
v
j ,
a
ac
a
H 0 IIII en b
b erg zooveel
voelde
v
v
vvool" het kan.toor,
a
, maar
aa h~jj
vreeselijk
Jut
voorbij
vvindt het v
j
a deze groote zaak
aa hem v
b j is
gegaan.
Rotterdam
geweest en heeft lang
met
aa . Hij
H j is naar
aa R
a
a
den cchef va
van de firma
maakte
duizend
a gesproken.. Deze
D
aa
excuses.
hijj niet een enkel
xc
. H
H 0 IIII e n bb erg vvroeg waarom
aa
woordje
geschreven
had,
maar
de
ander
had
voor waarheid
j
c
v
a ,
aa
a
a v
aa
hooren vertellen
dat
uit de zaken
v
a hijj zich
c Iangzamerhanrl
a
a
a
a
terug trok.. Ret
niet inkomen va
van den b
brief had
H
a h~jj een
.
bewijs
die liepen..
b
j gevonden
v
vvoor de praatjes
aa j
Van morgen sprak
vader over.
Il{ vvind het
Va
a ik e1'" met va
v . IIK
toch
zoo
hard,
dat
een
enkel
verzuim,
van
wien
dan
v
, va
c
a , a
a ook,,
zulk een invloed
heeft op een heel menschenleven.
Maar
v
c
v . Maa
vader wilde er niets va
van hooren.. Hij
zien
va
H j had
a het al
a lang
a
aankomen zei hij.
Hollen b
berg was
geen. man
aa
j . Mijnheer
Mj
H
a B
a
voor
de
zaak.
De
oude
grootvader
die
in
de
negentig
was
v
aa . D
va
a
geworden,, en de zaak'
aa ' had
a opgezet,, dat
a was
a de man.
a . Vroeg
V

-
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op,, laat
v a zelf op aaf,, overal
aa naar
aa bbed,, overal
v a bbij,
j, zoo wordt
je
rijk,
vooral
als
je
zoo'n
ongemakkelijk
goed
verstand
j
,
v
a
a
j
'
a
j
v
a
j
hebt.
Maar
zijn
zoon
liet
al
te
veel
aan
zijn
bedienden
b . Maa
j
a
v
aa
j b
over.
En deze H
Hollenberg
had
nooit de echte
lief-v . E
b
a
c
hebberij
bb j gehad
a ell K
K e e s deed maar
aa bbetel" de zaak
aa in tijds
j
aan kant
arm in werd..
aa te doen,, vvoordat
a hijj er a
aa
"Ik zal
K e e s toch
vader wat
a K
c eens zeggen,, dat
a h'ij
* j z,ijn
j va
a
J
betel"
steunt,"
zei
P
a
u
w."
Zijn
zaak
is
betel"
dan
b
,"
P a
." Z j
aa
b
a de onze
ik kan
begrijpen
dat
a mijj niet b
j
a h~jj er niet meer hart
a vvoor heeft."
."
16
Jan.. C
C.. H.
mijj dat
16 Ja
H . vertelt
v
a Pa
P a u w hem elken dag
a
doet,, dat
j genoege is.. Het
vverwijtingen
j
a hijj niet degelijk
H is
om te lachen.
ac
. C.
C . zegt dat
a het hem de meest dwaze
a invallen
ava
in het hoofd bbrengt,, als
vermanend
toe hoort
a hijj zich
c zoo v
a
spreken.. IIk smeekte hem,, P
den geelt:
P aa u w toch
c niet voor
v
te houden.. PP aa u w is va
vaders oogappel
en hijj kan
a ons zoo
a
onnoemelijk
j vveel kwaad
aa doen..
"Ik
zal
mijn
best
doen B
B e r t h jj e ,, lnaar
vind het zoo
a
j
b
aa ik v
.J
grappig
om
door
je
broer
vermaand
te
worden."
a
j b
v
aa
."
"Maar
,,Maa kan
a jje dan
a niet....
. . . . ""
zijn?
ben een geboren
j
j ? Onmogelijk.
O
c
. Ilr
I
b
b
."Degelijker
.,D
10sbol.
Zie jje dat
van
b . Z
a niet aall
aa mij?"
j ?" zei hijj en schudde
c
va
het lachen.
ac
.
"Ret stemt my
heel treurig aals ik jje zoo zie
j heusch
c
,,H
doen."
."
"Weet
niet,, Bertha,
om
jje dan
a
B
a, dat
a de eene lacht
ac
,,W
hetzelfde waarom
de aander schreit?
of
c
? IIk moet schreien
c
aa
lachen
van ergernis,, en dan
ac
va
a lach
ac ik liever."
v ."
"Van
vroeg ike. "Ergernis
over
die zaak
van
?" v
,E
v
aa va
,,Va ergernis?"
G e elin g?"
G
?"
"Natuurlijk,"
en ik durfde
,Na
j ," zei hij.
j . Hij
H j werd kriebelig
b
5
niet vverder vvragen.
en zenuwachtig.
Eindelijk
ac
.E
j
a
. Hij
H j aat haastig
aa
bbegon hijj weer..
"Er
een bbrief weg wat
en het is
aa
a nooit gebeurt
b
,E raakt
brief waar
van aafhangt.
jjuist een b
aa zooveel
v
va
a
. Wat
Wa men ook
zeggen mag,
aan de toevalligheid
a , mijn
j geloof is niet sterk aa
va
van dergelijke
zaken.
aa j dat
a
va
j
a
. En
E ten slotte Ioopt het praatje
vader zich
uit de zaken
wil
terug
trekken,
waar
geen
va
c
,
aa
a
woard van
gretig zal
va waar
aa is.. Hoe
H
a zulk een praatje
aa j geloofd
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13 worden door onze cconcurrenten!
0, aals ik eens wist wie ons
c
! 0,
die kool stoofde."
."
"Geloof toch
is een
,,G
c niet dat
a dit aalles moedwil is.. Ret
H
toevallig
samentreffen,
va
a
, denk ik."
."
"AIs jje het maar
wilt!! A
Als ik den schelm
,,A
aa gelooven
v
c
kon vvinden,, die ODS dit heeft aangedaan,
aa
aa , ik vverzeker jje dat
a
'hijj er niet gemakkelijk
afkwam.
Ik
vertrouw
de
B
a
k
k
e
r
a
j a
a . I v
B a
niet.. Hij
H j is nll eerste klerk,, ik zou het hem nooit gemaakt
aa
hebben."
bb ." Hij
H j keek mijj sterk aan,
aa , maar
aa ik bbegreep hem niet..
begrijpen
waarop
hijj zinspeelt..
IIk kan
a soms niet b
j
aa
16 Maart.
Een av
avond bbijj de H
Hollenberg's.
16
Maa . E
b
' . Het
H ,
was
er
weer
heerlijk,
ovenals
vroeger.
C.
R.
en
zijne
moeder
j
,
.
C
.
11
.
a
v a v
j
m~akten
samen
muziek.. C.
aa
a
C . speelt heel goed fiuit.. Mijnheer
Mj
reciteerde"
Er werd ook gezongen.. IIk deed niet mee,, ik
c
. E
kan
Muzen niet gediend.. Ik
a niets.. IIn ons huis worden,, de M
I
kan
bewonderen..
a aaIleen luisteren en vurig
v
b
1 Aug.
C.. ET
H.. sprak
met mijj over
de politieke
1
A . C
a lang'
a
v
toestanden;
wij
zijn
allen
daarmee
vervuld.
a
;
j
j
a
aa
v v
. De
D koning
heeft te vveel toegegeven,
geduld gehad
Bel-v , te veel
v
a met de B
gen.. Maa
Maar nu is de tijd
gekomen,, dat
j
a wijj een woordje
j ,
meespreken mogen.. VVij
druk b
bezig met pluksel
W j zijn
j nu allen
a
maken.
Treurig dat
a
. T
a het noodig is..
Sept.
C.
H.
gisteren uit A
Amsterdam
terug..
6
6 S
. C . H. kwam
a
a
Hijj vvertelde dat
Overal
H
a de stad
a in rep en roer was.
a . Ov
a vyond
men bbilletten aa
aangeplakt,
er
a , vol
v geest of hatelijkheden.
a j
. Een
E
van heeft hijj overgeschreven.
va
v
c
v .
SCHOUWBURG
OP DE
DE NIEU
NIEUW MARKT.
SC11O
-UWBURG VOOR
VOOR DE
DE VVAAG
WAAG OP
MARKT .

Abonnement en vvrijkaartjes
Ab
j aa j niet gangbaar.
a baa . De
D gezamena
lijke
Tooneelisten
uit B
Brussel,, onder D
Directie
van de H
H 0 0 g,..,
j
T
c
va
-We g er zullen vv66r
naar
vv or s t en vvan
a de W
,6,6 hun vertrek
v
aa
het dol-- of tuchthuis
de eer hebben,
ten vvoordeele
a
c
bb , alhier
van hun souffleur de C
Courier des Pay
Pays-Bas
va
-Ba te vertoonen:
v
:
Brussel
in
oproer
of
de
Brabantsche
Aap..
B
B aba c
Aa
Melodrama
M
a a in 5
5 bbedrijven.
jv .
Door Tieleman
Bartels...
D
T
a en de Neve,
N v , muziek van
va Ba
Versierd met aal deszelfs D
Decoratien,
V
c a
, Costumen,
C
, Marchen,
Ma c
,
Choren,, Plunderen
van
gebouwen,
Verbrand.en
van
Paleizen,
C
P
b
a
va
b
, V
va Pa
,
het mishandelen
van B
Burgers door het Grauw,
G a , aangehitst
a
va
aa
,

-14 door de schurken
die ac
achter het gorc1ijn
c
j zitten,, enz.. De
D rol
van de Brabantsche
Aap zal
Pot t e r incog'nito,
va
B aba
c
Aa
a door de P
c
, op-volger
van
M
a
z
uri
e,
vervuld
worden."
v
va M a
, v v
."
Er waren
e1" meer va
van het zelfde aallooi,, met niet aaltijd
E
a
j
fijn
1j geestige toespelingen op personen en toestanden.
a
.
Er is ook een gebed
del" B
Belgen.
Onze Va
Vader,, ik
E
b
a . Ret
.
O
vind dat
is het toch
aardig om het te
v
a profaan.
aa . Misschien
M c
c aa
bewaren.
verbeeld
mijj dat
met onze kjn.deren
b
a
. IIk v
b
a wijj later
a
en nog eens b
bespreken.. W~j
aal die dingen zullen over]ezen
v
Wj
zullen dan
alles b
betel" leeren bbegr~jpen,
van sommige
a
a a
j
, want
va
dingen weet men waarlijk
aa j niet hoe ze bbedoeld z~jn.
j . Z~jn
Z j ze
vool" den K
Koning of vvoor de B
Belgen P
P J)aar
velen,,
v
Daa zijn
j er v
die in deze tijden
aIleen
aan
hun
eigen
voordeel
deILken,
j
a
aa
v
,
en vvisschen
in troebel
water.
zaI
c
b
a
. Het
R
a aalIes weI duidelijk
j
worden..
5 Oc
Oct.. De
van den koning wordt overal
5
D proclamatie
c a a
va
v a
aangeplakt.
aa
a . IIeder wil haar
aa hebben,
bb , ik heb
b het stuk in
onze gang
opgehangen.
oude N
Nederland,
a
a
. Ons
O
a , onze geboorteb
grond loopt gevaar.
vaa . De
D koning roept zijn
j trollwe onder-danen
te wapen,
a
, om te waken
a
a
vvoor onze vvr~jheid en ons
vaderland.
va
a . IIeder is er mee vvervuld.
v
. Was
Wa ik maar
aa een jjongen!! 0,
mag
verloren gaan,
0, het aanhangsel
aa a
a v
aa , als
a wijj ons oude
land
maar
a
aa mogen bbehouden..
P
mijj uit en zegt,, dat
P aa u w lacht
ac
a er vveel me~r moed
c
toe noodig is om zich
niet te laten
meeslepen door het
c
a
algemeene gevoel
van geestdrift,, dan
om mee', te loopen
a
v
va
a
met iec1ereen.. Daa
Daar moeten er toch
bijj de zaken
c zijn
j die b
a
blijven,
zegt
hij.
Als
ieder
naar
de
grenzen
loopt,
wordt
b jv ,
j. A
aa
,
het b
binnenland
een toonbeeld
van verwarring.
vrees dat
a
. Ik
I v
a
a
b
va
v
C.
H. zich
aanmelden.. Ik
beefvoor
hem..
v
C. H.
c zal
a aa
I bbewonder hem,, en b
11 Oc
Oct.. Een
deel va
van de schutterij
c
a naar
aa de grenzen
11
E
j zal
gaan.
aangesloten
bijj het deel dat
aa . PP aa u w heeft zich
c
aa
b
a
thuis b
blijft
om
in
de
stad
de
orde
te
bewaren.
Vader
vindt
j
a
b a
. Va
v
het goed.. Van
ik niets.. Ik
Va C.
C . H.
H. verneem
v
I vvrees het ergste,,
en Ltoch,
mijn
hem toe.. Welk
een zaligheid
c , hoe jjuicht
c
j hart
a
W
a
om later
tot mijn
was
H land
a
a
a
j kinderen te kunnen zeggen:: Het
in gevaar
en
uw
vader
trok
uit,
den
vijand
tegen.
En
va
,
v
ja
.
E
vaa
toch
c .....
.. .
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Oct.. N
N og niets van
12
va C.
C . H.
H . vernomen.
v
.
13
Oct.. H
Hijj heeft zich
aangesloten,, mijn
13 Oc
c aa
j edele jonge
j
held.. IIk zou aalles geven
om hem een oogenblik
te zien..
v
b
Wat heeft hijj toch?
is alsof
hijj mijj verm~jdt..
h~jj
Wa
c ? Ret
H
a
v
j . Zou
Z
clenken dat
besluit niet goedkeur?? Maar
a ik zijn
j b
Maa dat
a kan
a
ik niet gelooven.
Hijj kent mijj te goed!! DeB
v . H
D B aa k k e r die
bijj H
II e n b
b erg werd ontslagen,
vader op het
b
H 0 11
a
, is door mijn
j va
kantoor
genomen.
Hoe
is
dat
mogelijk?
a
. H
a
j ?
15 Oct.
iets .. naa te denken..
15
Oc . 1Ik heb
b geen tijd
j om over
v
Gisteren bbezocht
ik jjuffrouw 1101
Hollen b
berg.. Z
Z~jj is lid va
van
G
c
het comite
van
c
4 dat
a zich
c het lot aantrekt
aa
va de vvrouwen en
lrinderen va
van schutters
en militairen
die opgeroepen zijn,
c
a
j ,
of zich
aansloten.. IIk heb
c vrijwillig
v j
aa
b mijj llatuurlijk
a
j ook op-gegeven,
v , was
a ik maar
aa een jjongen,, cdan
a trok ik mee.. Vader
a
aansloot,, het zon,, zeide hij,
vvond het g'oed dat
a ik mijj aa
j, niet
goed staan,
Waarom aalt~jd
be-aa , als
a ik mijj terug trok.. Waa
j die b
rekeningen ?? H
H~ij goaf
mij
vijf-en-twintig
gulden
om
te
a
j vj - 1fij
sommetje.
De
bbeginnen..
M j dunkt dat
.
j . D
a is een flink
Maar jjuffrouw H
H 0 II e n-aanderen vvonden het heel aardig.
aa
. Maa
g was
liggen
bbe r 9
a koel en strak.
a . Zij
Z j liet het geld op tafel
a
en het lag
een
a daar
aa nog toen w~jj wegg-ingen.. Z-ij
Z j hebben
bb
lijst
laten
rondgaan,
en
vader
heeft
daarop
ook
nog
eens
j
a
aa ,
va
aa
voor een flinke som ingeteekend.. Maar
spreekt er
v
Maa niemand
a
over.
omdat
v . Misschien
M c
a iedereen vveel geeft in deze dagen
a
1'P
1
Vader
is aanders zoo goedgeefsch niet,, daarom
treft het mij.
a
aa
j.
Kluppel.
C.. H.
C
H . staJat
aa onder luitenant
a
K I
1 . Carel
C a 1 VerV sch
uir
is
kapitein
van
de
Alkmaarsche
vrijwilligers.
c
a
va
A
aa c
v j
.
Natuurlijk!
van den B
Burgemeester!!
Na
j I De
D zoon va
Mijnheer
Matthiessen heeft de vvrijwilligers
uit
M
j
Ma
j
Petten
en E
Egmond
geheel uitgerust en bbeIoofd dat
P
a hijj
gedurende hun
b
aafwezigheid vvoor hunne vvrouwen en kinderen
zou zorgen.. Melen
brink heeft een va
van zijn
M 1
b
j vischschuiten
v c c
gegeven,
v , en ik geloof weI twaaif
aa man
a uitgerust.. De
D men-schen
tellen b
het geld niet meer.. Ze
ongeIoofeIijk
c
Z geven
v
j vveel
weg.. Z
Ze zeggen dat
a ze aal zeshonderd gulden in de maand
aa
vrouwen en kinderen bbijj elkaar
hebben.
En
vvoor de v
aa
bb . E het
cijfer
klimt
bij
den
dag,
bij
het
uur.
Het
is
onmogelijk
cj
bj
a , bj
. H
j in
huis aa
aan het werk te bblijven;
jv ; ieder oogenblik
b
vvlieg ik de
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16 -straat
er iets bbijzonders.
Gelukkig dat
aa op;; telkens g'ebeurt
b
j
. G
a
w~j
zoo
dicht
bij
het
stadhuis
wonen.
.
Niets
ontgaat
aa
mij.
j.
j
c
bj
a
N
Tot aa
aan het stadhuis
staat
van de menschen.
a
aa het zwart
a va
c
.
T
Bijj ieder die zich
aangeeft,, gaat
B
c aa
aa er een hoera!
a! Ope.
aanstoot op straat,
PPau
a w lijdt
j
aa
aa , omdat
a hijj niet mee
a . W
uittrekt.. Hij
hem niet missen kane
WeI
H j zegt dat
a vader
a
mogelijk,
maar
waarom
moet
hij
zoo
afgeven
0p'
C.
H?
a
,
C.
H?
j ,
aa
aa
j
v
Zijj zeggen dat
Majoor va
van de H
Hoornsche
Schutterij,
c
Sc
j,
Z
a de Maj
mijnheer
van PPabst
Rutgers,, kommandant
van de
j
va
a b
R
a a
va
Noord-Hollandsche
schutterij
Dus geen A
Alk-N
-H a
c
c
j zal
a worden.. D
maarder.
in de stad
aa
. Rier
H
a zouden ze dat
a weI aanders willen,,
maar
het geheel is men er mee ingenomen.. Mijnheer
Mj
aa over
v
Rutger's
is
een
Haarlemmer
van
geboorte.
R
Haa
va
b
.
C. H.
ook zelfs maar
Gelukkig
C.
H. in geen dagen
a
aa gezien.. G
geen tijd
om te tobben.
is plllksel maken,
j
bb . Ret
H
a
, kleeren
naaien,
afleg~gen;
a
aa
, bbezoeken a
; wijj moeten toch
c k~nnis maken
met de vvrouwen en kinderen van
de
schutters
voor
wie
wijj
c
v
va
later
moeten
zorgen.
W~j
moeten
ook
onze
japonnen
verja
v a
. Wj
Fransche
modes worden niet meer gevolgd,
aanderen.. De
D F
a c
v
,
alles
moet zuiver
Hollandsch
a
v
H a
c worden.
-a .
25 Oc
Oct.. C.
gesprokena .... Hij
a mijj zoo
25
C. H.
H . gezien,, even
v
H j zag
koel en zoo vvreemd aan.
Ach,
wat
is
er
toch?
Ik
heb
,
a
c
?
I
b een
aa . Ac
gevoel
alsof
ons
heerlijk
geluk
bedreigd
wordt.
Zij
zeggen
. Zj
v
a
j
b
dat
December
de schutterij
a in D
c b
c
j aal naar
aa de grenzen zal
a gaall.
aa .
Kon
ik hem nog maar
H
aa eens spreken..
1 Nov.
b . Ach,
Ac ,
I
N v . IIk heb
b hem gesproken,, een
44 oogenblik.
niet meer dan
zijn
stem
gehoord.
N
u
weet
ik
het
zeker
!1
a
j
. N
Hij
ontwijkt
mij.
j
j.
Hj
6 Nov.
zijn
angstig.. Allen
6
N v. De
D dagen
a
j zoo pijnlijk,
j j , zoo a
A
zeg~gen dat
uit zie,, zijj vragen
wat
a ik er slecht
c
v a
a mijj scheelt.
c
.
God,, dat
IIk kan
a niet eten,, niet slapen.
a
. Ik
I bid
b
G
a ik hem nog
eens mag
hijj gaat.
zijn
b
a
j
a zien,, voor
v
aa . .AJs
A er ernstig~e bezwaren
tegen onze liefde dan
kan
ik
berusten,
maar
een
Dlisveraa
v a
a
b
,
stand
een niets....
a worden,, door
a
. . . . iets dat
a .,opgehelderd kan
een. enkel woord.. .. ..
die mijj hoort!! Geef
dat
. . 00 mijn
j God
G
G
a
er een eind kome aan
zal
a aa deze mar~eling.
a
. Ret
H
a mijj krankzinnig maken.
a
.
15
C. H.
E
j ! Ik
I liep langs
a
15 Nov.
N v . C.
H. gesproken.. Eind~lijk!

-17
17 Ropjeskllil.
tijd
buiten geweest..
R j
. IIk was
a den laatsten
aa
j niet b
.A
Alles komt b
bijj ous aa
aan huis,, omdat
wij
a
j groote kamers
a
hebben,
den heelen dag
aIleen bben.. IIk ging
bb , en ik toch
c
a a
langs
een omweg naar
Heiloo.. Hij
a
aa H
H j was
a naar
aa een partij
a j
boomen gaan
zien op den .A.chterweg,
b
aa
Ac
, die van
va den winter
moeten va
vallen..
Hij
Maar ik riep
H j groette mijj en wilde vverder gaan.
aa . Maa
hem terug.. Ik
van denken
I kon het niet laten,
a
, hijj mag
a er va
wat
aan.. "Kees"
a hijj wile. Hij
H j zag
a mijj aa
,K
" zei ik,, "ik
, kan
a jje zoo
niet laten
gaan.
bent vveranderd,
a
aa . Je
J b
a
, ik kan
a het niet dragen.
a
.
Spoedig ga
S
a jje weg,, wie weet wanneer
a
jje terug komt,, mis-schien
nooit".... Ik
van het schreien.
c
I kon bijna
b j a niet spreken va
c
.
,,.AIs
.A e1' wat
a is,, spreek het dan
a uit.. Het
H maakt
aa ~e radeloos."
a
."
Hijj zag
aau,, zoo doordringend als
H
a mij aa
a hijj dat
a kan
a doell..
Toen
zei hij:
T
j : "Begrijp
,B
j jje dan
a niets?"
?"
,,-Waarlijk
bedenken.. IIs het vaders
,,Waa j niet,, ik kan
a niets b
va
schuld
of
die
van
P
a
u
w?"
c
va P a
P
Hijj zweeg~..
H
"Is
A , KK e e s?
.? 0
0 zeg het mijj toch.
c . Ik
I spreek de
.J het dat,
heeren bijna
Wijj eten samen,
b j a nooit.. W
a
, maar
aa het is zoo'n
'
stille ongezellige maalt:ij'd.
vertrouwe-aa j . N
N ooit zullen ze een v
lijk
altijd:
hebben
j woordje met mijj spreken.. ''t IIs a
j : vrouwen
v
bb
geen vverstand
van
zaken.
Als
je
woorden
met
hen
gehad
a
va
a
. A j
ac
hebt,
b , geloof dan
a toch
c niet,, dat
a ik het weet."
."
"vVeet jje dan
omgaat?"
a ook niet wat
a op het kantoor
a
aa ?"
11.W
N
N u ging mijj een lichtop.
c
. "D
,D e BB aa k k e r?"
?" zei ik.. Ik
I
geloof dat
ik
goed
geraden
heb,
maar
ik
kan
maar
niet
a
aa
a
a
b,
aa
begrijpen
wat
hebe
aa te maken
a
b . Is
I deB
B aa k k e r
b
j
a ik met deze zaak
dan
bijj zijn
vader
om een leelijke
reden ontslagen?
a
b
j
va
j
a
? Hij
Hj
zag
weI dat
van bbegreep en werd toen wat
a
a ik er niets va
a
Maar de oude vverhouding is het Ltoch
c niet
vvriendelijker.
j
. Maa
meer.. Ach,
aan huis zoo heel aanders.. Zij
Ac , het is daar
aa aa
Z j leven
v
sarnen
met
hun
zoon.
Alles
bespreken
zij,
het
is
zoo
heerlijk.
a
. A
b
j,
j .
Misschien
blijven
leven...
M
c
aals moeder was
a b
jv
v . . . maar
aa ik kan
a mijj
niet vvoorstellen dat
j .
a het ooit zoo bij
b j ons zon kunnen zijn.
bijj de
a e1" spoedig een aafscheidsmaal
aa zal
a zijn
j b
IIk hoor dat
c
H 0 11
II e n be
Zijn
vertrek is dus weI aa
aanstaande.
H
b r g s.. Z
j v
aa
. Hoe
H
zal
ik
dien
dag
door
komen!
Ik
wilde
maar
liever
dat
a
a
! I
aa
v
a het

o.
0.

E.. IV
10
E
IV 10
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18 -a , dan
a was
a onze verhouding
publiek
was,
gemakkelijker.
b
v
a
j
. IederI
een weet het nu toch.
borduur
een
mooie
portefetlille
c . Ik
b
I
voor
hem,, daar
in bewaren.
aa kan
a hijj zijn
j brieven
v
b v
b a
.
20
20 Nov.
N v . De
D noodiging'en zijn
j al
a rond gezonden.. Vader
a
vertelde
het mij.
er nog geen.. Vader
zeg·t,, hijj
v
j . Wij
W j hebben
bb
a
zou er toch
Het is een onvergeefelijke
c niet heen gaan.
aa . H
v
j
lichtzinnigheid
zegt hij,
om
in
zulke
ernstig-e
iijden
partijen
c
j,
j
a j
te gevell.
v .
"I-Iet
is een gezellig samenzijn
a
j met oucle vrienden,"
v
," zei
,,H
ik "voor
het laatst
nog eens vvoordat
,v
aa
a hun zoon zijn
j leven
v .
gaat
aa wagen.
a
. Het
H is immel's mogelijk
j dat
a hijj nooit terug-keert ?"
?"
"Ja jjuist daarom!
Hollen
berg's
van
aa
! Maar
Maa de H
' maken
a
II
b
va
.Ja
Leer ze m~jj niet kennen I"
aalles een pretje.
j . L
!"
66 Dec.
Ik ontving
met St.
op
D c. I
v
S . Nicolaas
N c aa een gedicht
c
muziek,, geschreven
met een fraaie
c
v
aa hand.
a . IIlc speelde het
eens door,, het is lieve
Een aa
aardig St.
v muziek.. E
S . Nicolaas
N c aa
geschenk!
P
a
u
w
heeft
natuurlij-k
allerlei
~tanmerkingen
c
! P a
a
j a
aa
en zegt dat
a het g'estolen is uit de Freischiitz.
F
c
. De
D woorden
zijn
c1roevig
en weemoedig·.. Wie
zou zeggen dat
j
v
W
a zulk een
kan
vvroolijke
j
jjongen zoo melankoliek
a
a zijn!
j !
"Wat
vreemc1
is,, nog geen noodiging,, vader
heeft
Ta echter
c
v
va
zich
zeker
kras
uitgelaten
en
nn
ill,oet
ik
er
onder
lijden.'
c
a
a
j
.
Wat zal
gebabbeld
worden!
Wa
a er over
v
babb
a
!
9 Dec.
feest is ac
achter de:o. rllg.. Ha
Half A
Alkmaar
9
D c . Het
H
aa
was
Laat mijj er maar
aan denken..
a er.. Laa
aa niet aa
24 D
Dec.
Laat mijj bbijj aalles wat
en leed
24
c. Laa
a mijj pijnigt
j
doet,, het oogenblik
van
gisteren
nooit
vergeten.
Het
was
- b
va
v
. H
a
druk in de stad,
uit de naburige
dorpen
a , de manschappen
a c a
ab
Jrwamen
binnen.. Over
een dag
a
bbijj ons b
Ov
a of wat
a vvertrekken ze,,
liep uit om wat
vvereenigd met aalIes wat
a ons lief is.. IIk R
a
uitaafleiding- te hebben,
bb , in huis kon ik het,, niet langer
a
houden.. Bij
Heiloer-poort
was
B j de H
a het stampvol,
a
v , ik vvluchtte
c
op de stoepbank
ba
bbij
j Go
G e s..
Daar kwam
C.. H.
in het gedrang,werd
Daa
a C
H. aan,
aa , hij
j raakte
aa
a ,
gedreven
naar
v
aa mijj toe,, aal dichter,
c
, aal dichter.
c
. IIk had
a hem
nooit dtlrven
opzoeken,, maar
nu
zegende
ik
het
yolk.
v
aa
y
. Mijn
Mj
a , 1uijn
hart,
slapen
bonsden.
Daar
zat
hij
naast
mij.
Toen
j
a
b
. Daa
a
j aa
j. T
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zag
a hij
j mijj eerst,.. Hij
H j werd bbleek en toen rood.. Als
A hijj het
had
kunnen
d.oen,
was
hij
weggeloopen,
maar
de
straat
a
, a
j
,
aa
aa w;ts
a
'te vvol..
a niet tegen
"Ik
valIen",
,I zal
a jje niet lastig
a
va
", zei ike. "Ik
j zal
Doe maar
jje praten.
a
. D
aa aalsof jje mijj niet ziet."
."
- "Berthje!"
,,.Bertha,"
.B
a," bbegon hij,
,B
j !" ...
j, en toen Daar
was
weer
de
oude
teerheid
in
zijn
Daa
a
j stem.. .Het was
a
zoo vvreemd,, in dat
en
a gedrang,
a , tusschen
c
aal die pratende
a
daar
waren
jjoelenc1e menschen
c
aa te zitten.. De
D straatjongens
aa j
a
tot op den luifel geklommen.. N
Niemand
lette op ous,, en
a
l)lotseling' kreeg ik een vvreemde gewaarwording
alsof ik
aa
a
aIleen
lTIet
hem
op
de
wereld
was.
a
a .
" VVaarom moeten w.ijj zoo va
van elkander
gaan
?" v
vroeg ike.
,,Waa
a
aa ?"
"Ik
kan
je
nll
niet
antwoorden,
onmogelijk."
Hij
j
."
H
j streed
c
a
j
a
,
55I
teg~en zjjn
aandoeningen..
j-* aa
"Begrijp
niet dat
j jje dan
a
a ik er onbeschrijfelijk
b c j j onder
,,,B
lijden
moet?
Alles
is
veranderd
en
ik
tob
j
? A
v a
b IDijn
j geest af om
te weten waarom
I"
aa
!"
Ik had
vast vvoorgenomen nooit zulke woorden tot
I
a mij
a j va
hem te spreken.. Maar
sprak
Maa mijn
j hart
a
a zich
c uit vvoordat
a ik
het zelf wist..
"Je
immers niet aa
aan mij?
Zeg mijj of jje aa
aan
,j twijfelt
j
j? Z
mijj twijfelt."
j
."
Hijj zag
aan.. Die
aarzeling deed
aa
D aa
H
a mijj eenige·- seconden
c
mijj zooveel
pijn.
Be r t h a,
a, aan
v
j . Maar
Maa toen zei hij:
j : "Neen
,N
B
aa
vaster en inniger..
jjon niet."
." Zijll
Z j* stem werd va
"Aan
aan jjon,, Berthj
B
j e."
."
.,,Aa jjou niet,, nooit aa
"Als
er
iets
tusschen
ons
is...
tusschen
ons is gebracht
b ac
c
. ..
c
,,,A
<loor...
. . . anderen,
a dan
a niet
a
, kan
a onze sterke,, innige liefde dat
overwinnen
?"
v
T'
,,0
ja, dat
. .,0 ja,
a moest zoo zijn!
j ! Maar
Maa ik kan
a jje niets verv klaren
nu
niet,
hier
niet."
a
, b
."
"Kan
voordat
a jje gaat?"
aa ?"
,,Ka ik jje niet nog spreken v
"N
misschien
ale
,,X een,, onmogelijk....
j . . . . Overmorgen
Ov
c
a . Denk
D
je
meer lijd?"
j dan
a dat
a ik niet nog veel
v
j ?"
"Misschien
zal
ophelderen?"
vroeg ike.
?" v
,,M
c
a de tijd
j alles
a
"Misschien!
Arme
B
e
r
t
h
a,
arm
kind!"
!"
,,M c
! A
B
a, a
Zijn
Z j stem was
a zoo ~acht,
ac , zoo vol
v troost..

-
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"Ik zal
aan jje bl)lijven
denken,, ieder oogenblik
van
a aa
jv
b
va den
1A
,
j
dag.
Als
je
moedeloos
bent,
denk
dan
dat
ik
met
mijn
a . A
j
b
a
a
gedachten
bijj jje b
ben.. E
En aals jje zielr wordt of een wond
ac
b
krijgt,
ons."
a kom ik,, al
a stond de heele wereld tusschen
c
."
j , dan
"Mijn
meisje."
M j klein dapper
a
j ."
Ik vvoelde mijj zoo gelukkig en zoo,. licht
om het hart,
I
c
a ,,
schoon
wij
over
niets
dan
scheiding
en
droefheid
spraken.
c
j v
a
c
a
.
Maar hijj hield mijn
in de zijne,
a
j , en hijj zag
a mijj in de
Maa
j hand
oogen met vvertrouwen en liefde..
En nu weet ik dat
E
a wat
a ons scheidt,
c
, tijdelijk
j
j scheidt,
c
,
van
buitenaf
Onze harten
zijn
vereend,,
va
b
a is i~gebracht.
b ac .
O
a
j
v
anderen b
bouwen e1' een muur tusschen.
a
c
. En
E ik zal
a ontdek-ken wat
vernietigen.. Daarom
a het is,, en ik zal
a het v
. moet ik
Daa
achte1'blijven,
ac
b jv , aIleen,
a
, zonder hem..
26 Dec.
Zijj zijn
vertrokken.. Hoe
gelukkig zijn
26
D c. Z
j
v
H
j de
over
haar
Ik
vvrouwen die openlijk
j kunnen schreien
c
v
aa man.
a . I
moet alles
opkroppen.
Ik
moet
zwijgen.
Het
l,raten
van
.
I
j
.
R
a
a
va
de menschen
doet mijj pijn,
c
j , en zij
j kunnen mijj -Diet sparen,
a
,
omdat
moet worden.. Maa
Maar
a zijj niet weten dat
a ik gespaa1'd
aa
ik,. zal
tijd
goed gebruiken,
alles weet,, zal
a mijn
j
j
b
, aals ik a
a er
niets meer tusschen
ons staan.
c
aa . Dat
Da geeft mijj kracht.
ac .
10
berichten
zijn
10 Januari.
Ja a . De
D eerste b
c
j gekomen.. Van
Va het
Ieger zijn
ze
slecht.
De
Belgen
winnen
overaI,
en
ons
j
c . D B
v a ,
yvolk
zal
worden.. Misschien
komt e1'
a weI spoedig terug geslagen
a
M c
dan
aan den. oorlog en dan
a weI een eind aa
a komt hijj terug!:!
Van daag
was
Va
aa
a ik bbijj K
K 0 0 r n,, zijn
j moeder was
a daar
aa
ook:: ~ijj zeide dat
toch
hoopte
a zijj haar
aa zoon weI miste,, maar
aa L c
dat
a hijj niet te spoedig terug zou komen.. Ret
R was
a zoo goed
andel's te zien,, en dan
voor goed van
vvoor hem eens wat
a a
a v
va zijn
j
grillen te genezen..
al niet."
." Ik
I kon niet,
.,"Mij
.,M j dunkt, grillen heeft hijj nag a
nalaten
dat
te
zeggen.
a a
a
'
.
"Kun jje daar
oordeelen,, ,juffertje
P" vvroeg ze..
aa weI over
v
j
j ?"
"K
verbeeld
dat
IIk heb
b mijj aal lang
b
a zij
j kortaf
a
v
a en onvriendelijk
v
j
tegen mijj is,, nn weet ik het zeker.. Heel
spoedig ging ze
H
weg.. Wat
Wa heb
b ik haar
aa Ltoch
c misdaan?
aa ?
't
Is
nu
zoo
leeg
en
stil
in
de stad,
een
' I
a , er hangt
a
loomheid over
alles;
het
weer
is
kond
en
somber,
dikke
;
v
a
b ,

-
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j
gr~jze
wolken,, Noordenwind,
N
, van
va tijd
j tot tijd
j een dwalende
a
v
b
sneeuwvlok.
Er
gebeurt
niets,
ik
blijf
maar
thuis,
op
straat
. E
,
b j
aa
,
aa
is doodsch.
vvoelt men de stilte nog meer.. Alles
A
c . Ieder
I
spreekt over
den oorlog..
v
W ijj maken
steeds meer pluksel.. H
Hoe griezelig is dat,
W
a
a ,
liU wij
j er vvrienden bij
b j hebben.
bb .
10 Febr.
F b . Ieder
I
10
ging va
van daag
Hollen
bergs.
aa naar
aa de H
II
b
.
Daar was
bericht.
ging ook.. Ik
Daa
a b
c . Ik
I
I kon het niet laten.
a
.
'Vaarom
zon ik ook weg blijven?
H 0 II en b
be r g
Waa
b jv ? Mijnheer
Mj
H
was
vroolijk,
brief.. Hij
a heel v
j , uitgelaten.
a
. Hij
H j had
a een b
H j is soms
een kind.. Toen
ik het huis inkwam,
precies
c
T
a , hoorde ik het
a . "Zoo
,Z
ale
Berthjj e,, ben
jij
B
b
j j daar?"
aa ?" Hij
H j is aaltijd
j gewoon en
v
j tegen me.. _,"Reb
vriendelijk
H
b jje het aal gehoord kind?? K
Kees
heeft een rijmkroniek
g"estuurd.. Hij
avonturen
j
H j zal
j av
a aal zijn
in vverzen bbrengen."
."
De anderen
waren
D
a
a
vverwonderd toen hijj zoo vvriendelijk
j
was.
Ik
ging
naar
juffrouw
Hollenberg
toe.
a . I
aa j
H II
b
.
"Dag
Bertha,"
,,Da B
a ," zei ze st~jfjes.
jj j . "Ga
,Ga, daar
aa maar
aa zitten."
."
Het was
was
H
a een heel eind van
va haar
aa aaf,, maar
aa de ,kamer
a
a
Ze haastte
mij.
begonnen,"
vvol... Z
aa
j . "Hollen
,H
bberg" is aal b
," zei
rep jje wat,
ze.. "Dus
,D
a , als
a jje ''t nog hooren wilt."
."
,,0 dat
,,O
a is niets,, ik doe het met pleizier nog eens over."
v ."
"Bedenk,, daar
zijn
menschen,
aa
j
c
, die het al
a driemaal
aa
,,B
gehoord hebben"
Hollenberg.
bb " zei jjuffrouw 11
11
b
.
"Dat is niets,, dan
leeren ,zijj het va
van 'bbuiten.. H
Het
,,Da
a
zullen vvolksliederen worden!"
!"
"Denk jje dat?"
,,D
a ?" vvroeg de jjuffrouw droogjes.
j ..
Hij
stond
midden
in
de
kamer,
en
met
zijn
mooie
Hj
a
,
j
stem bbeg"on h~j te zingen.. H
Het was
van W
Wien
a op de wijs
j va
Neerlands
bloed,, een enkel ccouplet maar,
N
6 a
b
aa j aals ik mijj niet
Toen sloeg het over
in een aaria
Dame
vvergis.. T
v
a uit de Da
Blanche.
Ik
zal
de
verzen
zien
te
krijgen,
het
is
weI
B a c . I
a
v
j
,
aardig
om
dat
alles
later
over
te
lezen.
Ze
kampeeren
nu
aa
a a
a
v
. Z
a
in kleine dorpen.. G
Gilsen-Molenschot,
- ik heb
-M
c
, b ze nooit
hooren noemen.. H
Hijj vvond de vverzen heel aa
aardig en zong
ze aallemaal;
de wijs.
En toen er weer
aa ; telkens vveranderde
a
j .; E
andere
menschen
kwamen,
zong
hij
ze
weer over.
Zijn
a
c
a
,
j
v . Z
j
bijna
aan..
vvrouw was
a knorrig,, m~jj keek ze b
j a niet aa

-
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Als
ik nll thuis zijnde,
over
die vverzen nadenk,
A
j
, kalm
a
v
a
,
dan
mis
ik
er
wat
in.
.
..
Maar
een
man
heeft
e1"
zooveel
a
a
. . . . Maa
a
v
behoefte
niet aa
aan,, om zijn
nit te drukken..
b
j gevoel
v
20 Feb.
Ik wou,, dat
maar
20
F b. I
a de oude heel" die verzen
v
aa
voor zich
al van
v
c hield.. PP au
a w had
a e1" ook a
va gehoord.. "Dat
,Da
zijn
onze landsverdedigers!"
hij.
heelen dag
j
a
v
!" smaalde
aa
j . Den
D
a
zitten die wijsjes
my
in
het
hoofd.
De
Dame
Blanche,
j j
j
. D Da
B a c ,
Chloris
en RR-oosje,
oude voerman
Is
C
j , Een
E
v
b c
a is bescheiden!
! 't'
' I
of- ze den gek met mijj steken.. Z
Zijj hebben
mijj niet g~ezegd
bb
of hijj ook de gl"oeten aa
aan mijj vel"zocht.
enkel bbriefje
v
c . Een
E
j
kon hijj mijj toch
Ik zou weI zorg"en,, dat
c weI schrijven.
c jv . I
a
niemand
het ooit zag,
a
a , ik zou het weI vverstoppen..
,3
lrruipen v
voorbij
verwondert
3 :Mei.
R . De
D dagen
a
b j en Ltoch,
c , het v
mijj dat
Mei hebben.
of ik
a wijj aal M
bb . IIk heh
b soms een gevoel
v
stikken zal.
ik maar
mijn
a . Kon
I
aa eens aan
aa iemand
a
j nood
klagen.
jaren lang
samen
in
. Vader,
a
a , PP aa u w en ik wonen ja
a
a
het zelfde huis en hoe vvl"eemd zijn
wij
eigenlijk
aan
elkaar.
j
*j*
j aa
aa .
Roe goed zOllden zijj mijj kunnen missen.. Als
zijj maar
R
A
aa
iemand
hadden,
,en hun b
boterham
a
a
, die hun goed naaide
aa
a
smeerde.. Voor
een weinig liefde zou ik aal zoo dankbaar
V
a baa zijn.
j .
Het vvool"jaar
H
jaa is schraal
c aa en guur..
20
g~eweest.
20 Mei.
M . V
V001" het eerst weer naar
aa Heiloo
H
. De
D
oude heer H
H 0 11 en bb er g was
ook
bij
nicht
C
h
ri
s.
a
bj
c
C
. H~j
Hjj
was
hijj mijj zag,
hijj
a wat
a rood in zijn
j gezicht.
c . Toen
T
a , nam
a
eerst heel dikwijls
j een snuifje,
j , daarna
aa a werd hijj weer gewoon..
"Hebt
bericht?"
ik te vvragen.
,,11
b u weer b
c ?" waagde
aaa9 .
,,0 ja,"
ja," en hijj haalde
een paar
fijn
beschreven
,,0
aa
c
aa j b
v
bblaadjes
aa j
te vvoorschijn,
ik
zag
dat
het
weer
verzen
waren.
c j ,
a
a
v
a
.
"Ik zou ze maar
C h r is..
aa vv66r
60" mij
j houden,"
," zei nicht
c
C
,J
"Ik
kan
mij
niet
begrijpen,
dat
je,
als
je
ieder
uul"
van
den
a
j
b
j
,
a
j
,
a
j
va
.J
dag
bent,, nog
te
a in doodsgevaar
vaa b
a lust hebt
b om flauwiteiten
a
zingen op goddelooze wijzen."
j
."
bleef hem aa
aan zien,, hijj haalde
de schouders
Ope.
IIk b
aa
c
"Kom. nicht!
Hijj is jjong."
c ! H
."
.,X
"In ieder geval
te vverbeuzelen.
„I
va te oud,, om zijn
j leven
v
b
.
Wat vvoeren zijj daar
Niets dan
Wa
aa den h:eelen dag
a uit?? N
a vver-huizen en. de bbeest spelen.. En
tijd
E in dien tusschen
c
j pakken
a
de B
Belgen de C
Citadel."
a
."

-- 2323 "Hebben
ze g~evochten?"
ike. De
maakte
v c
?" vroeg
v
D Citadel
C a
aa
,,H bb
mijj aangstig..
,,0
aa doen ze in deze]]. oorlog niet aan,"
aa ," zei
,,,0 neen,, daar
nicht
Chris.. "Zij
c
C
,Z j eten en drinken en zijn
j vroolijk
v
j tot dat
a
de zondvloed
komt,, en de Fransche
Ongodisten
ten tweede
v
F a c
O
a ons land
a
b
male
bederven."
v ."
,,0,
weer op haar
,,0, daar
aa is onze nicht
c
aa stokpaardje."
aa j ."
Hijj vvouwde het papier
dubbel
en wilde het bij
H
a
bb
b j zich
c
stekeD.. IIk vvroeg",, of ik het niet een dag
a of wat
a mocht
c
leenen,, ik wilde het overschrijven.
aarzev c jv . Na
Na een oogenblik
b
aa lens ga.f
a llijj het mij.
j.
"lk
weet niet of mijn
het g"oed vindt,"
j vrouw
v
v
," zei hij.
j.
,J
"Wat
c tegen mijj hebben?"
bb ?"
.,,Wa zou ze toch
Nu heb
N
b ik ze en ik schrijf
c j ze over.
v . Ik
I wilde weI,, dat
a
er 66
een oog'enblik,
zijn
uit sprak.
b , een enkel oogenblik
b
j ha,rt
a
a .
Hijj meende het Ltoch
vergeten zooveel
H
c zoo!! Maar
Maa -_mannen
a
v
v
spoediger..
25 Mei.. Wat
bezielt,, begr~jp
25
va PP aa u w b
b
jj ik niet.. I-lij
H j was
a
van
aard,, maar
aaltijd
j pla.gerig
a
va ca
aa nn heeft hijj pleizier om mijj
te Ba
san--en.. H
Hijj zingt een ccouplet,, dat
beweert
a zooals
a hijj b
ook uit de rymkroniek
is..
y
En h~jj
IIk geloof het niet,, hijj is Ltoch
c 'geen losbol.
b . E
hield zoo vveel va
van mij.
j.
ben b
bijj jjuffrou'w 11011
Hollen b
berg geweest..
8 JJuni.. IIk b
8
Dag aa
aan dag
Da
a stelde ik het uit;; nn kon het doorgaan
-, aa vvoor
een gewoon bbeleefdheidsbezoek.
Als ik haar
voor mijj
b
. A
aa zoo v
begrijpen,
zie !litten,, koud en onvriendelijk,
v
j , kan
a ik mijj niet b
j
,
dat
te kussen en aa
aan te halen.
Ben
a zijj mijj vvroeger placht
ac
a
. B
ik h,etzelfde kind,, dat
a er in en uitliep,, dat
a met haar
aa werk-doosje
j spelen mocht?
c ?
Wat
Waarom bben ik zoo gesloten va
van
va is er toch?
c ? Waa
kalrakter,
a a
, dat
a ik het haar
aa niet kan
6, vvrag-en?
a,- ?
Heer gesproken en vvoel mijj
33 JJuli.. IIk heb
b den ollden H
nu minder vverlaten.
in de O
Qude
a
. [lk keek naar
aa een turfschip
c
Yest,, waar
waren
met lossen.. D
De plank
zwiept.e
V
aa zij
jj bezig
b
a
a
en bboog onder de zware
van den turfdrager.
Toen
a
vvracht
ac
va
a
. T
hooI'de ik plotseling die goede,, welbekende
stem:
b
:
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waar?
Niemand
N
aa ? zoo'n
':a ding- kan
a vveel vverdragen.
a
. N
a
55"Niet
gelooft het,, tot het op de proef wordt gesteld."
."
"Ja, maar
aa eindelijk
j wordt het toch
c te vveel,, en dan
a is
.Ja.,
het in eens gedaan."
aa - ."
D
jje er ook zoo over,
v , Berthj
B
j e?"
?"
5Y"Denk
"Hebt
u
weer
bericht
?
Weer
zulke
verz.en?
0, ik wou,,
b
b
c
?
W
v
? 0,
.I-IH
dat
h~j
eens
wat
anders
schreef."
c
."
a
j
a a
hijj jjon nooit ?"
P"
.Sc j
-I"Schrijft
De woorden wal~en
er nit,, een klacht
„"Geen letter."
." D
a
ac
een noodkreet..
"Niet?? Dan
,"N
Da is het hem toch
c diep gegaan."
aa ."
"Wat
clan
toch?"
c ?"
,,,,Wa (Ia
"Niets...
aa niet."
."
. . . vvraag
aa bhet maar
,,,N
"Maar wat
,,Maa
a is er dan
a toch...
c . . . ""
heb
alles mijj ontvalt.
b een gevoel,
v , of a
va . Mijn
M j zaak
aa
.1"Ik
.1
die vverloopen gaat,
va ."
aa , m~jn
j jjongen,, die mijj tegenvalt."
"Neen,, neen dat
„T
a niet,"
," l--iep ike. "Dat
,Da is onmogelijk."
j ."
a kan
Hij
keek
mij
aan,
zoo
bedroefd,
zoo
vermoeid,
ik
had
j aa ,
b
,
v
,
a
Hj
hem zijn
hart
moeten laten
uitstorten,, maar
j
a
a
aa ik zette het
van mijj af en riep maar:
is onmogelijk.
Toen vveranva
aa : Het
R
j . T
a derde hijj in eens..
"Je
W j moeten ons groot houden."
."
,j hebt
b gel:ijk,
j , Irind!! Wij
21
J
uli.
Een
enkel
briefje
van
zijne
hand,
nn
hij
meer
21 J . E
b
j va
j
a ,
j
dan"
jaar weg
zijn
a een half
a jaa
- is.. Ret
Ij maar
aa een paar
aa woorden..
En geen enkele toespeling op onze vverhouding.. Het
E
H leven
v
in het kamp
is vvervelend,
schrijft
hij.
Zij
moeten
maar
a
v
c
j
j
.
Z
j
aa
,
pleizier maken
om
het
niet
te
voelen.
Ja,
dat
is
het,
de
v
.
Ja,
a
,
a
verveling,
diemeer
sloopt
dan
tegenwerking,
dan
verbod.
v v
,
,
a
, a v b .
Aan
Aa zijn
j ouders zendt hijj weer vverzen.. Hij
R j heeft het eere-kruis gekregen,, met vele
anderen.
Ook wordt er gewerkt
v
a
. O
aan de ba
batterijen.
h~jj in gevaar
a
aa
j . Zou
Z
vaa komen?? De
D ccouranten
zeggen zoo weinig."
."
Het jaa
jaar ging voorbij
en hopen.. Het
bom-.R
v
ac
R b
b j met wachten
bardement va
van An.twerpen
klonk door geheel Nederland.
ba
A
N
a .
Ze
C has
e vverraden
was,
verkocht
aan de
Z riepen,, dat
a C
a s4
a
a , v
c
aa
Franschen.
Citadel
werd genomen en het leger op de
F
a c
. De
D C
a
grenzen lag
werkeloos.
a
.
10
begrijpt
er iets van.
10 Jan.
Ja . 1832.
1832 . Niemand
N
a
b
j
va . Waarom
Waa
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komen er zoovelen
terug?
September
e1" vvele
v
- ? IIn S
b aal kwamen
a
jagers die bbij
Tiendaagschen
zijn
j den T
aa c
vveldtocht
c
j geweest..
ja
Mijnheer
Matt hi e sen is aal lang
weer hier.. SS cch e 1 t us
M
j
Ma
a
en deL
een paar
Maar de
L aan g e kwam~n
a
aa weken geleden.. Maa
mobiele
schutterij
Ret kost
j moet op de grenzen bblijven.
jv . R
b
c
schatten,
De ontevredenheid
is
c a
, maar
aa de koning wil het.. D
v
groote.
Bijj de H
Hollen
Zijj hebben
j weer
A vverzen.. Z
bb
B
II
bberg's
' zijn
in het kamp
op O
Oudejaarsavond
vveel pleizier gehad.
a .
a
jaa av
,
"Ik denk aa
aan ''t oestermaal
,,I
aa met welbehagen,
b a
aan ?"
P"
aa , denkt gijj er nog weI aa
ZZeg kameraad,
a

zingt K
K e e s.. Z
Zonderling,, terwijl
vool" hem in
j wijj hier zoo v
aangst zijn.
j .
Zijn
vader ,vindt zich
Ope. "Laat
,Laa ze maar
aa eens pret
Z
j
va
c
maken.
nog toe is ''t vvrijj onschuldig,"
Zijn
c
," zegt hij.
j. Z
j
a
. Tot
T
vrouw
is
stijver
en
stroever
dan
ooit.
jv
v
a
.
v
10
Van morgen hield de BBakker
mijj staande.
aa
.
10 Mei.
M . Va
a
van den man,
a , maar
aa Ull heb
b ik een
IIk houd aandel's niet va
goevocl
kan
c
a bbrengen.. Ret is zoo mooi
v
aalsof h~jj mijj licht
jn den tllin.. D
De seringen b
beginnen te b
bloeien,, ik zat
a in
het prieel..
"Je zit daar
j ." Hij
R j kwam
a
aa mooi jjuffrouw,, in dat
a prieeltje."
,,J
zoo waar
naast
mij
zitten.
Hij
is
weI
meer
zoo
familiaar.
a
aa .
aa
aa
j
. Hj
zitten,, maar
aa werd toch
c wat
a verlegen.
v
.
IIk stond Ope. Hij
H j bleef
b
"Ga
als
,,Ga jje nn heen,, Bertha?"
B
a ?" Vroeger
V
a kinderenn.oem-d.en wijj elkaar
j vaders
va
aa bij
b j den naam
aa , - maar
aa uu -- mijn
bediende!
b
c !
"Ik hebb in huis wat
deB
Hy
B aa k k e r."
."
a te doen,, Hijnheer
.J
Hijj werd boos.
de Bakker.
B a
. Als
A jje eens wi5t
H
b
. "My·nheer
,H
dat
vaders eel" en zijn
."
j gelllk van
va mijj afhangen."
a a
a jje va
Ik
kreeg een schok
door mijn
j geheele lichaam.
c aa . Nu
N
I
c
ZOllden mijne
oogoen
open
goaan
voor
zaken
die
ik
niet
aa
v
a
j
wilde zien..
"Waarom
krijg
vroeg hij.
j . Ik
I wist
j je
j dan
a zoo'n
' kleur?"
P v
,,,Waa
niet wat
moest..
a ik antwoorden
a
"J
tegen mijj worden Be
B r t h a."
a ." Met
M
j e moet wat
a anders
a
zijne
oogen
smeekte
hij
het
mij.
"Je
neemt
nog
meer
notitie
j
.
j
j
j
van
je
va de kat.
a . Zie
Z
j dan
c a niet,, hoeveel
v
va den hond of van
I

-
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moeite ik doe OlD jje genoegen te geven?
v ? De
D eerste sneeuw-klokjes heb
ik
voor
je
llit
onzen
tuin
geplukt,
v
j
' , de eerste
b
b ac . En
E ik,, die m~jj nooit met iets
vviooltjes
j heb
b ik jje gebracht.
anders
bemoeid heb
Toen jje zei,, dat,
a
b
b da,n
a met het kantoor.
a
. T
a .
hadt,
jje graag
aa zoo'n
' provincieroos
v c
a , heh
b ik die terstond op
de bbloemmarkt
voor jje gekocht."
a
v
c ."
Het
is
alIes
waar.
Ik
beetje
b het een b
j vvervelend
v
H
a
aa . I heh
gevonden.
Ik
dacht,
dat
het
was
uit
dankbaarheid
voor
v
. I
ac , a
a
a baa
v
die plaats
op het kantoor.
a
a
.
"Waarom heb
aandacht
aan ge-,,Waa
b jje er nooit eenige aa
ac
aa
g·even?"
v P" vvroeg hij.
j . IIk kon Ltoch
c niet zegg·ell,
a, dat
a het langs
a
mijj was
geg'aan.
a
aa
"Ik
heh
j
b het aaltijd
j heel vvriendelijk
j gevonden,"
v
," zei ike.
"Heel vvi·iellc1elijk
bijj HR 0 Ilj ...
. . . Waarom.
Waa
, denk jje,, dat
a ik b
,,H
ontslag
genomen heb
bijj jje va
vader op
IIen bberg mijn
j
a
b en b
het kantoor
gelromen bben?"
b
a
P"
"Hoe
kan
I"~
,,H
a ik dat
a nagaan
a aa !"
"Is
het
niet
omdat
jij
er
zoo
onbeleefd
behandeld
werd??
a jj
b
b
a
J
"Dat
begrepen."
Dat jjijj en jjOtl verveelde
me..
,,Da heh
b ik nooit b
." Da
v v
"En kan
begrijpen,
ik
ben,,
,"E
a jje ook niet b
j
, ,vaarom
aa
" hier b
zeg?"
?" drong hij.
j.
Mijn
vader
behandelt
hem met onderscheidin.g.
. Ik
I had
a
Mj va
b
a
c
daar
nooit
zoo
op
gelet,
maar
nu
zag
ik
het
duidelijk.
, aa
a
j .
aa
Ilk ging weg·,, ik wilde niets meer hooren.. IIk wil van
va
mijn
vaders knecht
niets hooren..
j va
c
Als ik zoo vvoortg'a,
a
A
a, kom, ik nooit iets te weten.. IIk had
den Ulan
moeten
laten
babbelen.
Ik
moet
toch
weten,
wat
a
c
,
a
a
babb
. I
er is tusschen
hem
en
mij?
Uitgerukt
weggeveegd,
c
j? TJ
v
,
moet het ,vorden.. A
Als wijj ons heele leven
ongelukkig
v
blijven,
van mijn
b
jv , is het de schuld
c
va
j flauwheid.
a
.
Van middag
25 Mei.
25
M . Va
a was
a ik: op het hofje
j bij
b j vrouw
v
Jansen.
Zij
zat
-onder
den
lindeboom
bij
het
bleekveldje
a
b
j
b
v j*
Ja
. Zj
b
te breien.
Toen
ik
haar
muurbloemen
en
madelieven
genoeg
b
. T
a
v
aa
b
bewonderd had,
b
a , stond ze Ope.
"Wij
binnen gaan,
wijj v
vrijer
aa b
aa , dan
a praten
a
j
. .,W j zullen naar
Bar t a!
a! Al
hoeven
niet te luisteren."
Ba
A die wijven
jv
v
."
"Misschien
help jje mijj weI met pluksel maken.
,,M
a
. IIk heb
b
c
linnen bbijj Dlij.
"
4"

-
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"Dan bbrei ik een steekje
,,Da
j onder de hand."
a ."
?"
"Help
je
niet
een
handje
?"
,,H
j
a j
"Neen hoor.. Ik
doe aal genoeg,, nn ik G
G err i t heb
I
b
,,N
gegeven."
v ."
"Je
toch
geen vrede
gehad,
J hadt
a
c
v
a , aals h~jj thuis ge-bleven
was."
b
v
a ."
"Vrede
en vvrede is twee,, Bar
Ik had
,,V
,
Ba t'a.
,a . I
a hem onder
den duim gehouden.. Een
man
E
a moet vvoor aanker lig-gen,, zijn
j
maeder of zijne
vrouw
moeten hem er onder honden.. Z
Ze
j
v
hebben
daar
bb
6 te vveel vrijheid."
v j
."
"Ze
staan
toch
onder
discipline."
aa
c
c
."
,,,Z
"Dat
~aat
zoover
als
't
voeten
heeft.. IIn de ca
cantine,
aa
v
a ' v
.,-,Da
zijn
Rijke
lui kunnen
het uitzingen,, maar
j
j ze vvr~j.
j. R
aa aals eel1
mensch
als ik zijn
verloopen thuis krijgt,
j , cdan
a is
c
a
j jjon.gen v
het erger."
."
" V erloopen ....
,,V
. . ?"
"Och,
die
soldaten
vervelen
zich
,,Oc ,
a
v v
c en jje weet waar
aa een
man
maken
ze het die lui te pleizierig..
a dan
a toe komt.. Ook
O
a
Daar is uu zoo'n
A.msterdam
Daa
' soort van
va tent llit A
a gekomen nit
de D
Duizend K
I{olommen en zoo'n
' opgeschilderd
c
c mensch
c zit e1'"
den heelen dalg.
Dan is er gelegenheid tot dobbelen
en
a . Da
bb
kaarten."
aa
."
"Dat kan
zijn."
,,Da
a weI laster
a
j ."
"G err i t zond het me zwart
op wit.. De
Alkmaarders
,,G
a
D A
aa
hebben
zich
aang'esloten en ze maken
een geschiebb
c nog al
a aa
a
c
denis op rijm.
De jjonge K
Kees H
Hollenb'erg
doet het.,,
j . D
bdie is a
altijd
geweest."
j nog al
a vvel" in het vverzen maken
a
."
Zij
Z j gaf
a mijj het papier,
a
, en ik las
a de vverzen..
"G err i t zegt natuurlijk:
}laar
,,G
j dalt
a
a hijj niet mee doet.. Maa
de jjonge K
Kees,, die moet e1" cdan
aardig slag
a aa
a van
va hebben."
bb ."
"Onmogel:ijk."
,,O
j ."
"Net
weI.
Gisteren was
6 . G
a hier een koopman,
a , die met
,,N
later
kwam;
a
aals vve1 1eden week uit het kamp
a
a ; jje moet hem
hooren opsnijen!
Al de oude wijven
stonden e1" naar
*j*
! A
jv
aa te
Iuisteren."
."
"Maar geloof jje dan
koopman
,,Maa
a den eersten den besten
b
a
die mooie vverhalen
doet,
om
klanten
te
lokken?"
a
a
?"
,
"Als jje dat
van P
Piet K
Kramer
denkt,, dan
,,A
a va
a
a ken - jej Z5

1
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hem niet,, hoor.!! IIk b
ben nog met zijn
j moeder op naaien
aa
geweest,, en die was
het
braafste
meisje
dat
op
twee
beenen
a
b aa
j
a
b
liep.. E
En zijn
band-winkel
op het
j oom heeft een garena
- en ba
Dronkenoord.. E
En deze eigenste Jan
K
D
J a
K r aa ill e r heeft op
zijn
den jjongen K
K e e s nog gewaarschuwd
en gezegd
j manier
a
aa c
dat
van zijn
vader zoo niet over
den ba
balk
v
a hijj het geld va
j
va
moest smijten.
Hijj moest eens bbedenken,, dat
j
. H
a het in de
zaak
best gebruikt
kon worden!!
aa b
b
"Och kom,, zeit ie,, wat
aan,, zeit ie
,,Oc
a gaat
aa mijj de zaak
aa aa
zoo,, of eigentlijk
j zeit ie nog wat
a vveel ergeI's.. Afijn,
A j , ,zeit
ie,, de eerste de bbeste schoelje
c
j is jje te knap
a aft
a . En
E toen
zeit ie nog:: En
de
beste
brokken
grissen
ze
je
voor
den
j
E
b
b
v
nens weg.. Ja,
Ja, zoo zeit ie ''t met de eigenste woorden.. En
E
de koopman
toe,, hjjj kon ze in de
a ,dee er maar
aa het zw.ijgen
j
o:ffi.cierentent
toch
Maar het ging·
c
c de les niet gaan
aa lezen?? Maa
hem Ltoch
aan zijn
van den ouden K
c aa
j hart,
a , dat
a het geld va
Kees
Ho IIII en b
b erg zoo maar
aan
wijntje
en
Tr~jntje
ging."
H
j
aa aa
j j
T j
."
Het papier
ritseIde in mijn
hand.
hijj ooit va
van
R
a
j
a . Zou
Z
mijj hebben
gehouden?? Of
leng"en geweest??
bb
O is alIes
a
"Luister eens",
Jan
bedroefd voor
,,L
", zei vrouw
v
J a sen,, toen ik b
v
mijj keek.. "vVil
a??
,,W ik jje eens zeggen wat
a jjijj doen moet,, Bar
B a ta
Nou
mot
je
hem
niet
laten
loopen.
NOll
net
niet."
N
j
a
. N
."
aan.
IIk zag
a haar
aa wat
a verwonderd
v
aa .
"Ja," ging ze vvoort,, "ik
meen wat
ja,"
,
a ik zeg.. Het
R
bbeste
wat
hebben
kan,
a zoo'n
' jjongen in zulke omstandigheden
a
bb
a , is
een flinke,, aa
aardige vvrijstel'.
naal'
j
. Dat
a leidt de gedachten
ac
aa
huis
toe
en
als
de
verzoeking
komt,
kan
het
hem
van
veel
a
v
b
a
v
,
va
terug honden."
."
begon te schreien.
IIk geloof dat
a ik b
c
.
"J
e
moet
je
het
zoo
niet
aantrekken,
j
aa
, kind.. Iledere
.J
vvrOllW bbrengt weI zoo eens wat
a met haar
aa man
a door,, is 't
'
niet v66
v66l' del' huwel~jk,
dan
del'
nat
J
e
mot
je
dan
maar
,
a
aa
j
a
a. J
j
monter houden,, zoolang
als de bbui duurt,, en daarna
a
a
aa a kun
van langs
geven.
Znlke mannen
jje hem er weI eens effies va
a
v . Z
a
hebben
heel wat
bb
a praats,
aa , maar
aa eigenl~jk
j zijn
j het maar
aa zwala kers en een vvrouw kan
van maken
wat
a der va
a
a ze wil."
."
"Maar wat
,,Maa
a kan
a hijj dan
a toch
c bedoelen"
b
,, met de eerste
de b
beste schoelje?
Schoelje,
dat
heeft
hij
toch
c
j ? Sc
j
1j , a
c gezegd."
."
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"Niks
hoor!! D
Doekies voor
't
v
' bbloeien,, kind!! begrijp
b
j jje
-,, N
het dan
niet?
Hij
wil
een
voorwendsel
hebben.
Kijk
a
? Hj
v
bb . K j eens",,
berg
een
b
jjijj denkt nou dat
a die eigenste Ke
K es Hollen
H
heilige is,, en dat
a komt omdat
b
..
a jje nog niet getrouwd bent.,.
Maar later
zal
Een man
altijd
Maa
a
a jje 't
' weI ondervinden.
v
. E
a is a
j
maar
beste doet naar
Ltoch
c
aa een man,
a , en de b
aa zijn
j verstand.'"
v
a ."
Ik
kreeg
weer
wat
hoop.
Maar
de
eerste
de
beste
I
a
. Maa
b
schoelje,
? Dat
c
1j , wat
a kan
a dat
a beteekenen?
b
Da kan
a hijj toch
c niet
zeggen zonder eenige oorzaak.
G err i t
aa . "Ik
j won dat
a mijn
j G
ook een meisje
er
j had,"
a ," zei vvrouw JJansen,a
,, "dan
, a was'ik
a een b
boel geruster Ope. Nu
N schrijft
c j hijj maar
aa om geld.. Maar
Maa
oelen hoor!! Hij
van wat
H j kan
a leven
v
va
a de koning hem geeft..
Van mij
hijj geen rooie duit meer."
Va
' j krijgt
j
."
17 Mei.
N u heeft IF
P aa u- w hetzelfde v
vers dat
bijj
17
M . N
a ik b
vvrouw JJan
a sen, las.
a . Hij
H j zorgt weI dat
a ik het lees!! Ik
I ben
b
zoo bblij,
vrOllW JJ an
b~
j, dat
a ik eerst met v
a sen gesproken heb.
4
J
uni.
Gisteren
had
ik
een
lang
g"esprek
met
vader
va
4 J
. G
a
a
over
handel
en concurrentie.
v
a
c c
. Hij
H j bbeg"on er opzettelijk
j over
v
en spaarde
de H
H 011
be r g s niet.. Ik
mijj warm.,
aa
11 en b
I maakte
aa
a .
Ik meen dat
boven
het vvoordeel gaat..
I
a de vvriendschap
c a toch
c b
v
aa . Toen werd vader
boos.. Ik
j , zegt hij.
T
va
- b
I maak
aa m~jj belachelijk,
b ac
j.
Vrouwen
hebben
geen
verstand
van
zaken.
Ik
moet
mij
.
I
j
V
bb
v
a
va
a
niet zoo dwaas
aanstellen
en
vriendelijker
tegen
de
Bakker
aa aa
j
B a
v
zijn.
vrede kOD hebben
met zijne
komst
j . Ik
I zei dat
a ik geen v
bb
j
op ons kantoor.
geen v
verstand
a
. Vader
Va
aantwoordde dat
a ik er B
a
van
behoefde te bbemoeien met zijne
zaken",
va had
a en mijj niet b
j
a
.
"Ook
naal"
buiten
heb
je
geen
onzin
te
vertellen!"
!"
aa b
b j
v
,,,,O
Vader zag
bleek,, er was
dreigends in zijn
a iets
'
j stem..
Va
a b
Op dat
kwam
deB
binnen..
O
a oogenblik
b
a
B aa k k e r b
"Mijn
is wat
"Ga
j dochter
c
a ongesteld"
" zei vader.
va
Ga naar
aa
.,,M
je
kamer,
Bertha!"
j
a
, B
a 1"
blijj dat
IIk was
a b
a ik gaan
aa kon.. 1Ik hoorde ze nog lang
a
sarnen
spreken.. Het ongeluk komt van
a
va dien kant,
a , daar·ben
aa -b
ik zeker va
van..
24
Juli.
wil mijj spreken.. Hij
24 J . De
D BBakker
a
H j probeert
b
aIleen
met
mij
te
zijn.
0,
ik
kan
hem
niet
uitstaan.
a
j
j . 0,
a
aa .
16 Aug.
Nicht
Chris
is ongesteld,, ik ga
16
A . N
c
C
a haar
aa nog·aal eens opzoeken.. Zij
Z j zijn
j weI niet aangenaam
aa
aa die lange
a
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eenzame
wandelingen"
Vroeger gaf
a
a
. V
a ik er niet om, maar
aa
ac
het is of ik ba
bang en zenuwachtig
word..
20 Aug.
Van middag
Hollenberg
20
A . Va
a liep de oude heer II
b
mijj ac
achterop.. lk was
a zoo in gedachten
ac
vverzonken dat
a ik
llem niet zag.
a .
?'-' vvroeg hij.
j.
"Schrik jj evan
va mij,
j, BB e r t h jj e?"
,,Sc
Ik
was
den
straatweg
niet
gegaan,
dan
komt
men zoo-aa
aa
,
a
I
a
veel
menschen
tegen,
en
ik
verbeeld
mij
dat
~ieder
mijj aanv
c
,
v b
j a aa ]rijkt.
liep dus op den Ac
Achterweg,, en wijj waren
j . IIk R
a . aIleen.
a
.
\Toen hijj nu zoo vvriendelijk
de tranen.
a , kwamen
T
j tegen mijj spralr,
a
a
.
,,-\'Vel
kind"
vroeg
hij,
"wat
scheelt
er
aan?
Ik
word
j,
,
a
c
?
I
"
v
aa
,,,W
verlegen
van.. Ik
,,ex- v
a ik jje zoo had
a doen. schrikken."
c
."
I wist niet dat
b- va
"Dat
is
het
ook
niet,
o!
dat
is
het
niet.
Maar
ik
ben
,,Da
, ! a
. Maa
b
zoo diep rampzalig."
a
a ."
,,W
a moet jje niet
"W~jj zijn
ook niet gelukkig,, kind,, dat
j
{lenken."."
Nu vvoelde ik een nieuwen aangst.. „"Toch
N
c geen slechte
c
berichten
?"
b c
11 "
"Van K
Kees?? 0
0 neen,, integenc1eel.. De
„Va
D koning is in't
'
kamp
geweest en hijj heeft met hem gesproken.. ''t Wa
Was
a
van de zon-eklips.
Die jjongen heeft er al
jjuist die dag
a va
. D
a
weer een gek vvers op gemaakt.
p" H~i
aa . Wil
W jje het lezen P
H j zocht
c
·er aal naar
aa in zijn
j portefeuille..
"Op het oogenblik
liever
niet.. Later,
a ik?"
?"
,,O
b
v
La , mag
"Je hebt
mijj ook weI eens te
,j
b gelijlr,
j , die vverzen,. zijn
j
machtig.
Hijj windt zich
op om gekheid te maken.
Is
ac
. H
c
a
. ''t I
K e e s niet meer."
vreemd hem zoo te
,de oude K
." JHet was
a zoo v
hooren,, die man
aardigheid
a die aalt~jd
jj vvro'olijk
j was,
a , en een aa
bij
de
hand
had.
Ik
kon
geen
woord
uitbrengen,
bj
a
a . 1
B
b
, ik hoopte
maar
zou gaan
Maar hijj was
a
aa dat
a hij·
j, nit zichzelf
c
aa praten.
a
. Maa
ook stile.
"Is er nog geen sprake
va'u. thuis komen?"
a
va
?" vvroeg ik
,J
,eindelijk.
,
j .
"Och neen,, de koning wil ze op de grenzen houden..
,,Oc
En waarom
eigenlijk?
Hijj zal
voet grond door
E
aa
j ? H
a e1' geen v
winDen.. ''t IIs om een vvertooning te maken,
a
, om de mogendheden ontzag
in te b
boezemen.. Da
Dat hebben
zijj Ltoch
a
bb
c niet,,
worden onze lrinderen e1' aa
aan gewaagd.
,,en ondertllsschen
c
aa .
Z

Z5

-
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"Hijj is toch
P"
c niet ziek ?"
,,H
"Neen
.
..
]\{aar
och,
. . . Maa
c , jje bbegrijpt,
j , vvoor een jjongen aals
. .N
K e e s is dit leven
niet goed.. IIk had
v
IC
a toch
c aal moeite om.
hem aa
aan zijn
En nu,
voert hijj uit P
j werk te houden.. E
- , wat
a v
.,'
Soldaatje
spelen,, lanterfanten.
van beroep
S
aa j
a
a
. De
D soldaten
a
va
b
hebben
ten minste den prikkel va
van de promotie."
bb
."
"Hij
is
toch
eerste
luitenant
geworden."
c
a
."
5X j
„va
a ?"
" W at 'g'eeft dat
P"
Weer zwegen wij.
W
j . Maar
Maa het was
a aalsof wijj door dat
a
zwijgen
dichter
bijj elkander
kwamen.
Het oude gevoel
j
c
b
a
a
. H
v
van rustige vvriendschap
mijj zoo gelukkig.. Daarbij,
va
c a maakte
aa
Daa b j,
het was
zoo'n
heerlijke
avond.
Ret
was
warm
geweest,
j
a
a
a
'
av
. R
,
Dlaar
de duinen uit zee kwam
de westewind.. Het
aa vver
v
a
H
donkere b
bosch
lag
aan onze linkerhand,
c
a aa
a , gloeiend in de
avondzon.. H
Ret stof dat
aan den weg,, de takken
av
a opwoei aa
a
als
en zachtjes
heen en weer b
bewogen,, de flada ze beefden
b
ac j
a derende musschen,
de
zwaarvliegende
kraaien,
de
krijschende
j
c
,
aa v
aa ,
c
reigters
in de toppen va
van de dennen,, alIes
was
a g'loeiend rood..
;
a
Laat ik mijj dien laatsten
gelukkigen av
avond bbl~jven
Laa
aa
jv
herinneren !! IIk R
liep naast
dien goeden b
hesten man
aa
a voort,
v
,
en g'eloofde nog" aan
aa geluk..
En toen kwam
de gedachte
in m~jj op,, hem in mijn
E
a
ac
j ver...
v trouwell te nemen.. Zijn
stem
lrlonk
zoo
zacht,
als
vroeger,
Zj
ac , a v
,
toen ik een kind was,
a , als
a hijj m~jj troostte omdat
a ik mijn
j
vuil had
met de jjong'ens..
a gtemaakt,
aa , of omdat
a ik kibbelde
bb
jjurk v
"Het
leven
is
zoo
treurig
tegenwoordig,"
ike.
v
," begon
b
,,H
"Ik
moet
zoo
aan
de
voorspellingen
van
uw
vrouw
denken.
aa
v
va
v
.
J
Zon het wezenl\jk
waar
dat
Z
Ijj
aa zijn
j
a ,vijj ongelukkig moeten
- bbl~jven?"
jv T' Ik
I stak
a mijn
j aarm door den zijne,
j , en hijj liet
het toe..
,,~fijnheer
niet aalies weer
j
III 0 11 e n b
b erg"" zei ik,, "zou
,
,,A
goed kl1unen worden?"
?"
"Goed,., Be
„C
B r t h a?"
a verwonderd.
v
.
a?" hijj was
"lk denk nog niet eens aa
aan mijzelve,
j v , maar
aa ik zou het
,,I
zoo heerIijk
vader
j vvinden aals het weer goed werd tusschen
c
va
en u."." Hjj
H~j zweeg.. Dat
Da vviel mijj zoo tegen..
"Mij
is,, het kan
,,M j dunkt,, wat
a er ook gebeurd
b
a weer in
orde komen.. U
U zijt
zulke
oude
vrienden."
j
v
."
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IIk vvoelde zijn
j aarm trillen.. Ik
I won..
j , en 'vader
a
. . . wordt het
"UT is zoo vvroolijk,
is somber
b ...
meer en meer.. Misschien
hebt
vader bbeleedigd zonder
M c
b u va
het te weten,, door een woord .• .. .. IIk weet dat
a u het g~oed
meent,, maar
begrijpt
niet iedereen."
aa dat
a b
j
."
Nu keek hijj mijj heel vverwonderd aa
aan.. "Zegt
vader
N
,Z
jje va
da
t?"
vroeg
h~j.
a ?" v
j.
"N
„K een,, ik zelf denk het maar
aa zoo.. Mag
Ma ik u eens
precies
zegg~en wat
c
a ik denk,?"
,?"
En toen hijj weer zweeg:: "Ik
E
j denk,, dat
a die vvervelende
v
geschiedenis
met de firma
lin g e1" ac
achter zit."
c
a Gee
G
."
,,0
a!"
,,0 Bertha!"
B
ik het niet?? Nu,
mijj aalies eens nitspre-.,Dac
N , laat
a
."Dacht
ken,, misschien
he1pt dat
weI.. U
U is daar
c
a
aa ongeIukkig
over
v .. .. ..
. . bboos misschien...
c
. . . Ret is ook ,zoo onaangeaa
naam
aa vvoor u,, dat
b gekregen.. U
U hebt
b
a u die zaak
aa niet hebt
er va
vader misschien
een paar
gezegd in
c
aa bbooze woorden over
v
drift ....
u
hebt
het
zoo
kwaad
niet
gemeend.
Vader
is er
. .
b
aa
. Va
Hijj is vvreeselij'k
prikkelbaar
bboos om g~eworden.. H
j
baa tegen-woordig.. Het
is door de drukte of omdat
Diet
H
a hijj zich
c D
weI vvoelt.. IIk zwijg
j dan
a maar,
aa , maar
aa dat
a kunt u natuurlijk
a
j
niet doen.. Va
Van het een is het op het aander gekomen ...
. . .
Toe,
T , laat
aa mijj het eens in orde maken,
a
, mag"
a ik dat?"
a ?"
Hijj bbleef zwijgen,
als ik was,
H
j
, en ik,, blind
b
a
a , ik merkte
niets.. IIk was
zijn
gebrek
a aaIleen maar
aa ongelukkig over
v
j
b
aan b
buigzaamheid.
aa
aa
. "Mijnheer,"
,M j
," zei ik,, "als
,a II vvoor uzelf
niet naar
dan
aa vverzoening' vverlangt,
a
, bedenk
b
a eens hoe diep
rampzalig
ik
moet
zijn.
Ik
heh
toch
van
van u
a
a
j . I
b
c va kind af va
van.
van
aallen gehouden,, niet aIleen
a
va . .. ..
. . hem...
. . . maar
aa ook va
u bbeiden.. ''t IIs mijj bbijna
j a aalsof ik van
va iederen steen hond
van uw huis.. En
nll plotseling gescheiden
te zijn,
va
E
c
j , een
l!
vvreemde vvoor u...
. . . erger...
. . . en zonder iets te begrijpen
b
j
Wist ik maar
waar
ik
het
zoeken
moest.
Maar
ik
tob
mij
aa
aa
. A aa
b
j
af.. .... Da
Dag en nacht
peins ik er over,
ac
v , wat
a het toch
c kan
a
zijn.
Vader zwijg~t
hardnekkig.
P a u w zal
j . Va
j
a
. Pa
a mijj nooit iets,,
zeggen,, va
van kind af plaagde
hijj mijj graag.
En u zw;ijgt
aa
aa . E
j
ook,, zelfs u.. En
K e e s,, van
verzen,
E K
va wien ik niets hoor dan
a v
,
die weI aa
aardig zouden zijn,
alles goed was.
j , aals a
a . 0,
0, het is
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om krankzinnig
te worden.. Hebt
a
H b u dan
a niets geen mede-j
?"
lijden
met
mij?"
j
,,0, zooveel!
kind,, daar
treurig-e dingen,,
v
! Arm
A
,,0,
aa zijn
j zooveel
v
die jje nog niet bbegrijpen
kunt."
j
."
"N
niet dat
ben.. JJ uist
D
a ik zoo kinderachtig
ac
b
.,,,N een,., neen!! Denk
omdat
ben,, heb
nagedacht."
a ik vveel aIleen
a
b
b ik vveel over
v alles
a
a
ac ."
De
zon
ging
onder,
het
gouden
licht
rees
al
hooger
in
D
,
c
a
de dennen.. Mijn
a . IIk had
M j kans
a op geluk was
a cdaar.
a een gevoel
v
of,, aals ik het niet greep vvoor het licht
geheel vverdwenen
c
was,
a , ik het nooit zon krijgen.
j
.
"Hebt
11
dan
g-een
enkel
woord
van
b
c
a
va troost?"
?" smeekte iko.
.H
Zijn
geheele
gelaat
was
vol
goedigheid,
Zj
aa
a v
, toen hijj mijj
a,antwoordde ::
"Je kunt e1' va
van vverzekerd zijn,
,j
j , dat,
a , wat
a e1' ook g-e-beurd is - of gebeu1'en
zal,
houden.. Ik
b
b
a , wijj van
va jje blijven
b jv
I
ten minste,, Berthj
B
j e.. Al
A was
a mijn
j eigen dochtertje
c
j blijven
b jv
leven,
van haar
v , ik geloof niet dat
a ik meer -va
aa houden kon."
."
Ik
hem
voort,, tot diep in m~jn
jj ziel teleur-I ging naast
aa
9a v
gesteld.. Hjj
H~j zei nog
troostvolle
woor-- meer van
va die zachte
ac
v
den,, maar
iets aandel's..
aa ik vverwachtte
ac
"KllDt u mijj dan
a niet helpen?"
?" vvroeg ike.
,,,K
"Geloof
mij,
als
je
later
alles
te weten komt,, zult ge
j, a j
a
a
,,G
het niet in mijj aafkeuren dat
ik
heb
a
b gezwegen."
."
"..LL\..ls ik later
toch
dannietnu?
„A
a
c aalles weten moet,, WaarOlTI
aa
a D
?
Van uwe lippen zou ik het Ltoch
wijze
va
c altijd
a j op de zachtste
ac
j
hooren."
."
Hij
naast
mijj vvoort,, zonder mijj aa
aan te zien.. ".Arm
H j liep
R
aa
,A
, zei hijj zoo b
kind,"
bijj zich
zelf,
"blind
is
ze."
c
, ,b
."
24 Aug.
N u weet ik toch
24
A . N
c immers aalles?? Ik
I mag
a nu
tevreden
zijn.
Ik zal
v
j . I
a dit nll nog opschrijven,
c jv , dan
a sluit ik
mijn
dagboek
want
mijn
leven
is gesloten.. M
Mijn
j
a b
a
j
v
j hart
a is
dood,, en ik weet b
betel'" dan
dat
a iemand
a
a het nooit weer zal
a
opstaan.
Mijn
vader
denkt
dat
hij
aIleen
zijn
ziel
verkocht
aa . M j va
a
j a
j
v
c
heeft,, maar
nam
zijn
op den koop toe..
aa de satan
a a
a
*j dochter
c
Was het weI te v
veel vvoor aal dat
en goud dat
Wa
a mooie zilver
v
a
dagelijks
ons huis b
binnenstroomt??
a
j
gister av
avond in den tuin en deB
IIk zat
a
B aa k k e r
kwam
naast
mij
zitten.
Hij
doet
dat
tegenwoordig
a
aa
j
a
aaltijd.
j .
. Hj
00. Eo
10
0
E . IV
IV 10
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Maar ac
ach,, wat
Maa
a kan
a het me nn ook eigen.lijk
j meer schelen.
c
.
ZHij
begon
terstond
met
mij
j
te
v
vertellen
dat
a
ik
met
Hj b
mijnheer
H 0 II e n bb erg gewandeId
had.
wist hijj dat?
a
a . Hoe
H
a ?
j
?" vvroeg hijj dringend..
„"Wat
va heeft hijj met jje bbesproken ?"
"U ZQudt dat
I"~
a niet weten !"
"U
"Hij
heeft
je
dus
alles
verteld?"
J
.
j
j
a
v
?"
,,,T
Ik
voelde
dat
ik
bleek
werd.
I v
a
b
. IIk vyond het bbeneden
mijzelf
dien man
uit te hooren.. Maa
Maar ik moest het nn
j
a
weten.. 11
11ij
dichter
bij:
c
b
j:
j schikte
c
1\:3ln
begrijpen
hoe lief ik jje hebben
a jje toch
c b
j
bb
.,"Dan
.,Da
moet B
Bertha?"
a?" vvroeg hij.
j.
Dus hijj is de oorzaak.
D
aa . Dan
Da had
a ik toch
c g~oed g~evoeld.
v
.
"Mij
,,M j liefhebben?"
bb ?" vvroeg ike.
"Alles
deed ik uit liefde vvoor jjou.. Ik
,, .A
I zag
a hoe jje trok
naar
Kees H
Hollen b
berg.. Ik
aa dien K
I kon het niet uitstaan."
aa ."
"U
niet?"
vroeg
ik,
"U
niet?"
?"
v
,
,,U
?"
,,U
a kinderen huishou-jje jje dan
a niet hoe we als
."Herinner
.H
dentje
speelden?
Wij
waren
man
en
0, jje kondt
a
vvrouw.. 0,
j
? Wj a
weI vvriendelijJr
Dlet K
K ees
j zijn
j teg'en mij,
j, als
a jje ruzie hadt
a
D
en PPau
I{ee s kon jje zoo plagen,
Will
a w!! IC
a
, en dan
a was
a W
I I em
Bakker jje toevlucht."
cde Ba
v c ."
aan denken.. Ret was
te
a zoo vver"warrend
a
IIk kon e1" niet aa
ondervindeu,
dat
dergelijke
kleinigheden
invloed
uitoefenen
v
, a
j
v
en dat
de bouwmeester
is va
van zijn
a men onbewust
b
b
j eigen rampen.
a
.
"Zulke dingen doet een rijk
al spelende,"
„Z
j* meisje
j a
," zei
De BBakker,
armen jjong'en dwingen ze in den
D
a
, "maar
, aa een a
toekomst te zien.. Eerst
zag
ik vverschil,
a
c ., maar
aa toen ontdekte
E
ik dat
ik
niet
la.ger
stond
dan
de
grootvader
van
a
a
a
va
va PPau
a w
en de overgrootvader
van K
K e e s.. Een
loopjongen
kan
v
va
va
E
j
a kler]~,
worden,, een klerk b
boekhouder,, en zoo vverder.. O!
0! wat
a heh
b
ik
jongens
hebben
4aar
van.."
b
va ."
1 gewerkt.,
.,Rijke
Rj
j
bb
aa geen denkbeeld
De
stijve
jv man
a was
a zoo hartstochtelijk
j dat
a hijj
D kalme
a
a
c
mijj bang
maakte.
Ik
schikte
van
hem
weg,
maar
dat
bedierf
ba
aa
. 1
va
, aa a b
c
mijn
j zaak.
aa . Ik
I hield mijj weer stile. Ik
I wilde immers weten ??
Daar lag
voor
mijj in het zand.
Ik zag
Daa
a eell witte schelp
c
v
a . I
a
daar
besloten om niet weg te gaan,
aa onbewegelijk
b
j naar,
aa , vast
va b
aa - ,
voordat
nem immers niets,, ik
v
a hijj was
a uitgepraat.
aa . Ik
I vroeg
v
zou hem niets vragen.
v a
.
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dat
a
a geval
va met dien bbrief,"
," zei hijj langa ,,T
zaam.
Mijn
hart
stond
stil.
aa . M j
a
.
a dat
"Ik
Bertha
a ik toen niet al
a de gevolgen
v
J zweer jje B
overzag.
v
a . IIk had
a hem eerst maar
."
aa wat
a op willen houden."
"Waarom?"
,,Waa
?" vvroeg ik..
"H
tegen mij,
5 ,H 0 11
I I e n bb erg was
a onhebbelijk
bb j
j, bepaald
b aa
onhebbelijk.
Hij
mocht
mij
nooit
lijden,
of
schoon
ik
bb j . H j
c
j
j
,
c
aaltijd
j
Injjn
plicllt
deed.. Z
Zoo'n
sukk,el aals Ev
Everdingen werd
'
j*
c
hoven
mijj vvoorgetrokken."
b
v
."
"En
je
wondt
je
wreken?"
j
j
?"
,,E
"Ik
liet
mij
niet
achterzetten
al
be-j
ac
a was
a ik maar
aa een b
J
,diende.. IIk had
alles
voor
hem
willen
doen,
als
hij
mij
a
a
v
, a
j
j
maar
had
gaan.
Maar de H
H 0 11 en b
be r g s
aa mijn
j gang
a
a laten
a
aa . Maa
hebben
geen inzicht.
Dan is jje vader
een ander
man!"
bb
c . Da
va
a
a !"
"Maar
de
brief.
"
."
de
brief!"
.Maa
b
.
.
.
.
b
!
"
.
"Ik
kon hem Ltoch
c niet meer verzenden,
v
, toen ik hem
351
eenmaal
zoo
lang
opgehouden
had.
De
datum
zou alles
aa
a
a . D
a
a
uitgebracht
hebben".
b ac
bb " .
"lvlaar
1I i n g kon weI een s tot het uiterste
a a de firmaa Gee
G
..A
oogenblik
wachten."
b
ac
."
"Juist,
Pauw ook.. T
Toen heb
brief....
, dat
a zei Pa
b ik den b
. .. .
.J
verloren.
.
..
En
Pauw....
dat
weet
je."
v
. . . . E Pa
. . .. a
j ."
'alles.. IIk had
jaren
IIk wist a
a een gevoel
v
aalsof ik het al
a ja
lallg
g·eweten had.
voelde wat
a
a . IIk v
a mijj martelde,
a
, lang
a
vvoor-dat
...
a l1ijj het mijj vvertelde."
b
"Als
B e r t h a,
a, denk jj e
a gehad
ba B
A ik jj e niet zoo lief had
(lat
ik
het
dan
ooit
zou
gedaan
hebbon.
Maar
hoe
kon ik
a
a
aa
bb . Maa
opklimmen op dat
kantoor?
Ret
gaat
achteruit.
Hier
is een
a
a
? H
aa ac
. H
toekomst.. De
zonder dien b
brief
D zaak
aa gaat
aa zoo heerlijk.
j . Ook
O
'zou
H 0 II e n bb e r g~ het vverliezen tegen va.
va,n V
Vee n.. Dit
YOU H
D is
Jliets dan
is werk vvoor twee cchefs..
a een klein incident.
c
. Hier
I
Van
Veen
en
de
Bakker
natuurlijk.
klinkt goed."
Va
V
B a
a
j . Het
R
."
Hij
haalde
zijn
zakboekje
uit
en
liet
mij
H j baa
j
a b
j
j de handteea
kening zien.. Hij
van gekrabbeld
met
H j had
a er bblaadjes
aa j
vvol va
abb
de namen
van de firma:
Veen en de Ba
Bakker..
a
va
a : Van
Va V
En op dien man
acht geslagen.
E
a heb
b ik geen ac
a
. Als
A ik
- 'mijn
j
dagboek
doorblader,
zie
ik
dat
ik
nooit
een
enkele
maal
zijn
a b
b a
,
a
aa j
naam
heb
hem gelet hebben.
aa
b genoemd.. Ik
I moest elken dag
a op
bb .
11
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"Bertha",
a", smeekte hij,
j, "Bertha!"
,B
a !"
,,B

Wat komt het er op aa
aan wat
j
Wa
a ik aantwoordde.. Al
A mijn
tegen hem waren
ook tegen PP aau w,, tegen
a
bbeschuldigingen
c
vader..
va
Alles is immers geoorloofd in den handel.
zou
,A
a
. Wie
W
zoo'n
laten
' roooie kans
a
a
vvoorbijgaan?
b j aa ? Zij
Z j hebben
bb
aallen hunne
kansen
gehad.
toegegrepen en hun wensch
ver-bb
c v
a
a . Zij
Z j hebben
kregen.
lk
aIleen
heb
gedacht
dat
ik
gelukkig
kon
worde·n,.
- . I a
b
ac
a
,
zonder plannen,
berekening.. Hoe
dwaas
a
, zonder b
H
aa en hoe dom...
j
Nu is de Bdroom vvoorbij.
ben wakker.
N
b j . Ik
I b
a
. En
E ik zie dat
a mijn

Ieven
is geweest en vvol hinderlagen.
v
vvol gevaren
va
a
. Ik
I zie dat
a
er maar
een
ding
is,
de
moeite
waard
om
voor
te
leven",
v
,,
aa 64
,
aa
v
en dat
is
succes.
a
cc .
5 SSept.. Va
Vader weet nu aalles,, ook dat
ben.
5
a ik ontwaakt
aa
b ..
Hijj heeft mijj gezegd dat
alles geheim moest houden..
H
a ik a
Als ik iets vvertelde zon hem dat
veel schade·
a onberekenbaar
c a .
A
b
baa v
kunnen doen.. Ret
was
een
samenloop
van
omstandigheden~,
a
a
va
a
,
H
hijj zon mijj aalles later
uitleggen,
maar
intusschen
moest
ik.
a
,
aa
c
zwijgen.
zijn
verkoopt,, moet
j
. Ik
I zal
a zwijgen.
j
. Als
A iemand
a
j ziel v
hijj immers genieten va
van hetgeen hijj er voor
gekocht
heeft...
v
c
Dat heb
aan vader
gezegd.. Maar
Da
b ik ook aa
va
Maa hijj had
a geen recht
c
mijn
hart
te
verkoopen.
Ik
geloof
niet
dat
vader
mij
be-.
I
a
va
j
b
j
a
v
greep.. Hij
zei
dat
ik
ziek
was.
Ik
at
niet,
zei
hij,
en
ik
Hj
a
a . I a
,
j,
zag
uit.. Ret
kan
ik e1' niets van
a er slecht
c
H
a weI zijn,
j , sch.o.on
c
va
voel.
heeft den dokter laten
komen.. Waarom
toch?'
v
. Vader
Va
a
Waa
c P
Ziek
ben ik niet.. Ook
niet ongelukkig.. Maar
O
Maa uit mijn
j ziel is
Z
b
weggenomen - wat
hield.. Ik
a mijj in het leven
v
I moet e1' altijd
a j .
maar
aan
denken,
misschien
zal
ik
het
eenmaal
begrijpen..
aa aa
c
a
aa b
j
.
,
21 SSept.. Va
Van tijd
tot tijd
komt PPan
21
j
j
a w en ziet mijj
aan.
b erg dom is en
aa . Hij
H j zegt dat
a de oude heel' H
H 0 II
11 e n b
zorgeloos.. Al
bestelIing van
Gee I1 in g gehad,.
a ,
A had
a hijj de b
va G
dan
zon
bern
dat
toch
niet
geholpen
hebben.
Hij
had
dan
c
bb
.
H
j
a
a
a
b
a
zeker slecht
materiaaI
geIeverd
omdat
hij
zich
aItijd
laat
c
a
aa
v
a
j
c a j
aa
bedriegen.. Hoe
vreemd,
Mr.. HH 0 II en b
be r g denkt dat,
b
H
v
, en M
a a
hijj zooveel
vrienden heeft.. Hij
vast en zeker..
v
v
H j gelooft dat
a va
Hoeveel
van die vrienden
zouden hem helpen als
arm
a hijj a
H
v
va
v
,verd?? IIk zon dat
weI
eens
willen
weten.
Men
verkoopt,
.
M
v
,
a
harten
en
zielen
om
de
armoede
te
ontgaan.
a
a
aa .
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Dag en nacht
denk ik er aa
aan,, hoe ik omringd bben door
Da
ac
vijanden
die
ik
niet
eens
heh
opgemerkt.
Zijj spreken met
b
. Z
v ja
mij,
tegen mij,
j, zij
j zijn
j
vvriendelijk
j
j, en zij
j vvermoorden mij.
j.
Elken dag
worden wijj rijker,
j
E
a
, elken dag
a komen e1" meer
Zijj zien mij
aan.. ZZijj loeren op mijj waar
j aa
aa ik ook
-vvij'anden.
a
. Z
ben.
lk
zal
zwijgen.
Als
zij
eens
wisten
hoe
wijj aa
aan aal
j
.
A
j,
b . I
a
,dat
geld
zijn
gekomen!
Zouden
zij,
als
zij
van
dien
gruwel
I a
j
! Z
j, a
j va
wisten,, weI een steen va
van het huis laten
staan?
a
aa ?
mooie
a ! Zijn
Z j gezicht,
c , zijne
j
IIk heh
b hem zoo lief gehad!
oogen,, de goede trouwe handen,
redden.. O!
a
, die mijn
j leven
v
0!
ik heb
hem
zoo
lief
gehad.
a
.
b
16 Oc
Oct.. IIk vvoel dat
16
a ik nu geen woord mear spreken
moet.
AJs ik het waagde,
c
a . A]
aa
, dan
a zou ik het uitschreeuwen
dat
mijn
vader zijn
besten vvriend vverried en zijne
docht~r
j
c
a
j va
j b
ongelukkig maakte.
pijn.
v
j . Het
H
aa
. Mijn
M j hoofd doet mijj zooveel
bonst
en
klopt.
En
toch
moet
ik
er
altijd
over
denken.
.
E
L
c
a
j
v
.
b
18
Oct.
Zij
denken
geloof
ik
dat
ik
ziek
ben.
Zij
b
18 Oc . Z j
a
. Zj
hebben
dokter va
van L
Leen wen weer bbijj mijj gehaald.
aa . Maar
Maa
bb
hoe kan
Ik kan
c
? I
a hen toch
c niet
a ik zeggen wat
a mijj scheelt?
vertellen va
van den b
brief?? Hij
vraagt
of ik hoofdpijn
Hj v
aa
j heb
b en
v
is zeer vvriendelijk
en medelijdend.
Ik kan
j
j
. I
a hen toch
c niet
zeggen dat
j omdat,
a
a ik zoo onbeschrijfelijk
b c j
j lijd
a . ons kantoor
hat grootste wordt va
van geheel N
Noord-Holland?-H a
?20 Oct.
is maar
heh
a ik mijj voorgenomen
v
b
20
Oc . Het
H
aa goed dat
te zwijgen.
ik eens sprak,
zou ik de
a , welke vragen
v a
j
. Als
A
menschen
doen !! Welke
oogen zouden ze opzetten!! IIk zou
W
c
door de La
Langestraat
schreeuwen:
heeft mijnheer
aa
c
: "Waarom
.Waa
j
Hollen
berg
de
zaak
van
G
eeling
niet
gekregen??
va
G
H
b
aa
Waarom
is K
is de
aa ? Waarom
Waa
Waa
K e e s naar
aa de grenzen gegaan?
B
gekomen'?"
at zouden de, men-'?" W
Wa
B aa k k e, r op het kantoor
a
schen
komen toeloopen om die raadseltjes
op te lossen !! - ""
c
aa
j
-- N
Nu volgen
er
eenige
data,
waarop
letterlijk
j niets
v
a a, aa
anders
dan
wartaal
is
opgeteekend.
a
a
a aa
.
Het
zieleleven
van
j* is in zijn
j diepste bestaan
b
a
H
v
va het meisje
aangetast.
aa
a . De
D geest is verward.
v
a . De
D noodkreten van
va die
diepgewonde ziel zijn
met dwaze
liederen uit het
j vermengd
v
a
kamp.
Zij
beproeft
hare
ondervindingen
op
rijm
te zetten
a
. Zj b
a
v
j
om ze te laten
zingen
op
bekende
operamelodien.
a
. En
E dan
a
a
b

-- 3838

roept ze weer uit:: "Ik
zullen
j zal
a zwijgen,
j
, maar
aa de menschen
c
a . ''t Moeten
v
het zingen.
volksliederen
worden!"
M
!"
Het
geeft haar
H
aa eenige rust,, dat
a deB
B aa k k e r haar
aa met
vrede
laat.
v
aa . "Hij
,H j weet heel goed,"
," zeg~t ze,, "dat
, a ik Be
B r t h aa
vvan
a
Vee
voor wie hijj den brief
stale
v n niet meer ben,
b , v
b
a .
AIleen
Mijnheer
H 0 11
b erg kent mij,
als
A
Mj
H
11 e n b
j, hijj is even
v
a ik,,
gevallen,
va
, gezonken..
Rij
met mij,
111 j heeft medelijden
j
j, maar
aa dat
a helpt m~jj niet
meer.. Iedereen
ziet mijj er op aan,
I
aa , ieder denkt,, dat
a ik het
gedaan
hebe
heb
aa
b . En
E
b ik het dan
a eigenlijk
j niet gedaan?
aa ?
I weet het niet,, ik kan
Ik
a het niet begrijpen."
b
j
."
De vvolgende bladzijden
zijn
om. te lezen..
D
b a j
j bedroevend
b
v
Ret
is de toenemende vverwarring
van
R
a
va een hoogstgevoelig,
v
,
fijn
besnaard
gemoed.. Z
Zijj b
beeldt zich
j
b
aa
c in,, dat
a ieder haar
aa
a
naziet,
Zijj is b
bevreesd
om te spreken,, ieder
, haar
aa vvervolgt.
v
. Z
v
woord d,at
het geheim in gevaar.
a zijj zegt,, brengt
b
vaa . Dagen
Da
lang
kon zijj zwijgend
voor
zich
Op
a
j
v
c uit zitten stareD.
a -D . O straat
aa
durfde zijj zich
niet
te
vertoonen,
de
menschen
keken haar
c
v
,
c
aa
na.
Zijj wezen met den vyinger naar
a. Z
aa haar.
aa . Als
A zijj in het
bosch
wandelde
en maar
voetstap
zich
b
c
a
aa een v
a achteI'
ac
c hoorde,,
geloofde zij,
zijj ac
achtervolgd
werd.. B
Bijj het arme
j, dat
a
v
a
ongelukkige schepsel
was
voedsel vvoor
c
a iedere ontmoeting v
hare
kwaal.
Sprak
onverschillige
a
aa . S
a een harer
a
vvrienden over
v
v
c
zaken,
a
, dan
a vvermeed hij
j opzettelijk,
j , over
v den bbrief te spreken..
Zag iemand
haar
aan,, dan
hijj dat
Za
a
aa doordringend aa
a dacht
ac
a zijj
schuldig
was
in hare
oogen lezen..
c
a en wilde de .bekentenis
b
a
bedoeling.. .GI
Als langzaam
Alles was
.A
a zinspeling,, overal
v a' was
a b
a
aa
vergif
drong
de
schuld
van
anderen
door
in
haar
v
c
va a
aa bbloed.. En
E
niemand
kon zijj haar
bitter leed klagen,
a
aa b
a
, de oorzaak
aa moest
geheim bblijven.
sloot zijj zieh
mijmeringen,
jv . Zoo
Z
c op in hare
a
j
,
hare
smart
en haar
groote huis was
a
a
aa aangst.. Het
H
a stil en
leeg,, in aal die kamers
was
kwamen
a
a zij
j aalleen~.. Als
A spooksels
a
hare
gedachten
tegenover
haar
staan.
Zij
wilde
ze
verbannen
a
ac
v
aa
aa . Z j
v ba
maar
Overdag
aa zij
j kon niet.. Ov
a vvergat
a zij
j soms,, maar
aa ''8 nachts
ac
stonden ze vvoor haar
bed.. Haa
Haar va
vader had
zijn
aa b
a
j bbesten
aangedaan
van de vvruchvvriend onrecht
c
aa
aa en zij
j genoot mee va
c ten.. ZZijj zou er vvoor gestraft
worden.
Zij
zochten
haar,
a
. Zj
c
aa , ,z~jj
zouden haar
gevangen
nemen,, haar
ondervragen,
aa
va
aa
v a
, zij
j zon

- 339
9 -

moeten zwijgen,
Ha
j
, men zou haar
aa dwingen tot spreken.. Hare
voorstelling'en
namen
allerlei
afschuwelijke
vormen
aan,
a
a
j
v
aa ,
v
a
c
gillend va
van aangst kon
zijj opspringen uit hare
droomen..
a
Eindelijk
de zenuwziekte die zich
al lang
had
E
j kwam
a
c a
a
a voorv
bereid..
b
De stoot
daartoe
zou va
van buiten
komen.. IIet
was
D
c
aa
b
H
a de
ste Augustus van het jaar 1834. Welk een dag voor
24
Alk-v
A
24-I " A
va
jaa 1834. W
a
maar!
jarig,, maar
aa ! De
D koning was
a ja
aa dat
a feit op zich
c zelf zou
zulk een reden tot blijdschap
b j c a niet geweest zijn.
j . Koning
K
Willem. II van
Belgische
revolutie
was
man
W
va de B
- c
v
a een ander
a
a
geworden dan
de vvurig bbeg'eerde O
Oranje-vorst
die op den
a
a j -v
gouden N
Novemberdag
jaren g~eleden zijn
v
b
a meer dan
a twintig ja
j
intocht
deed.
Stormen
hadden
geloeid
over
ons land.
c
.
S
a
v
a .
Watervloeden
hadden
de grenzen aafgeknaagd
en de b
koning
Wa
v
a
aa
had
van zijn
verloren.. Welk
a vveel va
j eel' en zijn
j heerlijkheid
j
v
W
een doornenkroon vvlecht
het ongeluk!! AIle
tegenspoed is
c
A
schuld,
Willems reg-ee-c
, iedere mislukking zwakheid.
a
. Koning
H
W
als
de
droevige
zomer
van
het
jaal-ring- was
jaa 34
34 zelf,, toen
a a
v
va
er stormen en ~neeuwvlagen
woedden op cdagen
waarop
vIa
a
aa
men zonneschijn
verwachtte.
,verden losgerukt,,
c j
v
ac
. Boomen
B
waarvan
jarell een vverkwikkende schadllw
hoopte..
aa va men nog ja
c a
Schoorsteenen
van
hechte
gebouwen
stortten
neer.
Sc
va
c
-- b
. Hag'elHa
vlagell
versplinterden
vensteren
lantaarnruiten.
v
a aa
a
v a
v
ya . THet was
een vvoorjaar,
jaa , een zomer die heuge~ zouden..
Klachten
en vverzuchtingen
hoorde men overal,
K
ac
c
v a , tot met
een tooverslag
bedaarden,
v
a de woeste winden b
aa
, de zonneschijn
c j
doorbrak
en
het
zoele
zuiden
ruischte
door
de
iepen
van
b a
c
va
de S
Stadsg'racht.
En
die
24e
Augustus,
welk
een
dag~
I
Hoe
,
a
ac . E
24 A
a ! H
heerlijk
de zon,, hoe frisch
j straalde
aa
c was
a het groen Jla
a al
a dien
regen.. Over
de La
Langestraat
van het
Ov
aa heen liepen de koorden va
eene huis naar
andere en daaraan
de vaantjes,
aa het a
aa aa wapperden
a
vaa j ,
rood en wit,, de kleuren va
van de stad,
of
oranje
en
rood
wit en
a ,
a j
blauw.
De
helderblauwe
hemel
waarin
de
dozijnen
witte
wol-b a
. D
b a
aa
j
ken nog
aanstukkengesneden door de
- wat
a driftig jjoegen,, werd aa
scherpe
kanten
van daken,
en schoorsteenen,
c
a
va
a
, gevels
v
c
, de straataa steenen b
blonken van
zonnig'e droogte,, de stoepen waren
va
ax
blauw
en glad,
blinden glommen en schitterden.
b
a
a , de b
c
. Alles
A
was
helder
en
frisch,
het
oog
ging
te
ga.st
op
schitterende
a
c ,
a
c

-40 kleuren,, het oor op schetterende
mllziek.. De
c
D stadsbande
a ba
met de koperen horens en trompetten waarop
de gouden
aa
dansten,
standaard
vvonkjes
j
a
, de groote turksche
c
a aa met de wapa j , en de halve
perende paardenstaarten,
aa
aa
, de klingelend.e klokjes,
a v
illanen
was
La
aa en nauwelijks
a
j
av
vvoorop,, trok door de Langestraat
a
het geschetter
den hoek om en in de C
Choorstraat
c
aa wegge-storven,
van het garnizoen
deed de vaantjes
v , of de muziek va
a
vaa j
h'uppelen,, en de vvlaggen
op
b.et
stadhuis
en
de
Groote
a
a
G
Kerk wapperen
en trok ruischend
voorbij
K
a
c
v
b j onder de geuren
van het dennengroen.. E
En toen dat
va
a de hoek om was
a en de
kerk langs,
de jjongens..
a
, toen kwamen
a
0, de jjongens va
van A
Alkmaar!
0,
aa ! hoe ze zongen,, hoe ze
jubelden!
hoe
ratelden
ook
hunne
vlaggen
bijj de frissche
j b
!
a
v
a
b
c
windstooten.. De
flonkerden,, de trommeltjes
D kleine sabels
ab
j
werden geroerd.. Ret
gedruisch
van al
H
c
va
a die voetstappen
v
a
weerkaatste
tegen de hooge huizen..
aa
En
al die honderden kelen,, zijj zong-en luid
nit,, wat
E a
a
a in
hun hart
leefde:
a
Gescheiden
zijn
N oord en Zuid,
G
c
j nu N
Z
,
Hoera!
Hoera,!
H
a! H
a ! Hoera!
H
a!
De
Leeuw v
verlangt
geen T
Tijgerbruid,
D L
j
a
b
,
Hoera!
H
a ! Hoera!
H
a ! Hoera!
H
a!
Hij
Holland
weer,,
H j kiest zijn
j oude H
a
Wijj vinden
hem op ''t v
veld va
van eer..
W
v
Ten zege,, ten zege!! ten zege met H
Hoera!
T
a!

I-Iet daverde
tegen h.et stadhuis
Op,, het weergalmde
in
H
av
a
a
de gang
terug,, toen de jjongens daar
Wa
a
aa stil stonden.. Want
zijj sloegen den hoek nog niet om.. Z
Zijj zagen
a
. toen wat
a er
gebeuren
ging
voor
het
huis
van
den
Burg-emeester.
b
va
B
. Daar
Daa
v
werd de bbekende stoet gevormd.
burgemeester vvoorop
v
. De
D b
op zijn
krijgshaftige
j wit paard,
aa , een krachtige
ac
j
a
vverschijning-,
c j
,
statig
naam,
Dieu F
Fontein V
Verschttir,
a
aals zijn
j
aa , de D
c
,
waarin
hijj zijne
afstamming
uit oude H
HolIandsche
Friesche
aa
j
a a
a c en F
c
geslachten
samen
gekoppeld had.
ac
a
a . Hij
H j de sOlls-prefect
c onder
Nap
Alkmaar
N
a ole
1 0 n,, de staatsraad
W II
11 e m I,
I, die A
aa aa onder Wi
aa
door lange
moeiIijke
en gevaarvolle
jaren b
bestuurd had.
a
j
vaa v
ja
a .
Hij
aan het hoofd,, en onmiddellijk
volgend
H j reed aa
j op hem v
zijn
I, die ook was
j oudste zoon,, D
P ani
a - 8eI1 Car
C a e 1,
a uitgetrokken

-
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maar
lang'te
dagen
van het ca
cantonnement niet
aa de vvervelende
v
a
a
va
me~
had
doorgemaakt.
Daar
naast
zijn
tweede
zoon,, student
A a '
aa . Daa
aa
j
in L
Leiden en dan
de vvijf
dochters,
a
j freules,, zijne
j
c
, ieder op
haar
eigen rijpaard,
vos,, of een schimmel,
aa
j aa , een v
c
, of een
paardje,
amazone,
IIsabellekleurig
ab
aa j , ieder in onberispelijke
b
j
a
a
,
een vroolijke
statige
stoet zooals
men ze dagel~iks
door de
v
j
a
a
a
j
Lang'testraat
zien trekken.. Z
Zijj vvOl"mde zich
voor het
La
aa kon
I
c v
deftige hardsteenen
huis b
bijj de G
Groote Kerk
en sloeg toen
a
K
ook den hoek om.. . En
achteraan.
E de jjongens er ac
aa .
Eerst zwegen zij,
de Burgemeester
had
E
j, want
a
B
a er ontzag
a
Uonder,, en over
dien stoet va
van zonen en dochteren
zou nog
v
c
gesproken worden,, nadat
van de hoefslagen
a a de weerklank
a
va
a
was
Ritsevoort
gekomen,, waar
a weggestorven.
v . Maar
Maa op het R
v
aa
men uit de lage
huizen de vlaggen
grijpen
kon,, werd het
a
v a
j
opnieuw 11itgebulderd:
b
:
Gescheiden
zijn
Noord en Z
Zuid,,
G
j nu N
Hoera!
H
a! Hoera!
H
a! Hoera!
H
a!

"Vie
zou oak kunllen zwijgen?
hingen
V
W
j
? Op
O de (Oude Vest
zooveel
vlaggen,
en de lucht
een feesttooi
v
v
a
, dat
a het water
a
c
46
waren.
De B
Breedstraat
Laat jjubelden
mee,, en de
ax . D
aa en de Laa
b
molen op het bbolwerk deed met statig
draaiende
wieken
a
aa
de driekleur
op
en
neder
gaan.
En
wie
telt
de
vlaggen
en
6
aa . E
v a
wimpels die schitterden
tusschen
het
groen
van
iepen,
c
c
va
,
kastanjes
en eiken in de stadshout?
Daar was
-a a j
a
? Daa
a het leven
v
eerst in vvollen gang.
Alkmaar
been..
a . Heel
H
A
aa stroomde e1' b
'Vas dat
alles aaIleen v
voor ''s K
Konings vverjaardag?
Wa
a a
jaa a ? NNeen !!
niet aaIleen de oude poort giet de bbonte menigte uit maar
aa
ook va
van de andere.
komt een stoet,, meer stemmig
, zijde
j
aa
g'tekleed,, maar
even
luidruchtig
hen tegen.. Een
statig
aa
v
c
E
a
officier
rijdt
aan
de spits,, het is de Commandant
van de
c
j
aa
C
a a
va
Noord-Hollandsche
schutterijen,
Rutgers.. Ret
N
-H a
c
c
j , van
va PPabst
a b
R
H
yolk
krijgt
zijn
witten
vederbos
in
het
oog
en:
"Zij
komen!
j
:
,Z
j
!
y
j
v
b
zijj Ikomen !"
I" klinkt het uit honderd kelen!
Zij
zijn
het!
De
. ! Zj j
! D
terugkeerende schutters!
c
Tegen het huis "De
Vier Staten"
T
,D V
S a
" stond eene slanke
a
meisjesgestalte
aangedrukt,, schuw
en aangstig bbescherming
a
aa
c
c
zoekende onder het lage
dak.
Zijj zag
a
a . Z
a de manschappen
a c a
voorbijtrekken
en
zocht,
en
zocht...
v
bj
c ,
c . . . tot zijj hem vond,
v
,
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42 maar
veranderd!
en zwaarder
was
aa hoe v
a
! Forscher
F
c
aa
a hijj gewordene.
Zijn
was
gebruind,
zijn
oog
tintelde
van levenslust,
Z j gezicht
,
j
va
v
,
c
a
b
maar
aa er was
a iets in den glimlach
a-c om zijn
j mond,, wat
a daar
aa
vroeger Diet goeweest was.
v
a .
Toch.,
voor
T cb.., toen hijj haar
aa herkende,, angstig
a
bbleek,, en v
zich
te midden van
massa,
va de kleurige,, jjuichende
c uitstarende
a
c
a a,
toen kwam
even
de ernst terug..
a
v
"Bertha!
er aa
aan?? Lieve
aB
jjijj hier?? Maar
Maa wat
a scheelt
c
L v
,,B
Bertha!
! Vader:
B
a! spreek toch
c !
Va
: zie toch
c eens!! Is
I zijj ziek ge-weest ?"
?"
De oude H
0 II e n b
b erg schudde
het hoofd,, droevig,
D
11011
c
v ,
vol
medelijden.
Maar
Be
r
t
h
a
fluisterde
met
een
stem
v
j
. Maa B
a
zonder klank:
a- :
"Stil,,, vvertel b
het niet,, het is aalles m~jn
jj schuld.
c
. De
D papieren
a
.,,S
van de ccitadel
hebben
wijj verkocht.
de Franschen
va
a
bb
v
c . Nu
N hebben
bb
F a c
ze in handen.
is nooit weer goed te maken."
a
. Het
R
a
."
's
Avonds
steeg
de
opgewondheid
ten
tOl).
' Av
. De
D vvuur-pijlen
schoten
door de lucht,
voetzoekers sisten over
de
c , v
v
j
c
straatsteenen..
Maar op een bbovenkamer
van
het goroote
aa
. . Maa
v
a
va
huis in de La
Langestraat
ineen
aa kromp een vvrouwengestalte
a
bijj iedere uitba,I"sting,
van het vVllur-b
ba
, bij
b j iedere opflikkering- va
werk.. Dat
de B
Belgen die de stad
Da waren
ax
a bombardeerden,
b
ba
, die
gekomen. waren
om K
Kees Hollen
berg
dood te scllieten.
ax
H
b
c
.
En aalles was
schuld.
door
c
a rijker
j
E
a hare
a
. Zij
Z j werd elken dag
al die ellende..
a
"Ik moet zwijgen,
als
ik spralr
j
, want
a
a
a zou de wereld te
.5
klein zijn
voor
mijne
klachten,"
dat
zijn
woorden
j v
j
ac
," a
j de laatste
aa
van het dagboek.
vertelde men, dat
va
a b
. In
I hare
a familie
a
v
a zijj maanden
aa
lang
ziek was
in b
het hoofd,, zenuwzinking·-a
a geweest.. Koortsen
K
ziekte.. Maar'
vermeldt daar
van.. Ook
O
Maa , het manuscript
a
c
v
aa niets va
niets va
van het huwelijk
van den jjong·en H
HoI11fen b
b erg- ,,
j
va
niets va
van den dood van
vader.. IIk zie niets dan
va haar
aa va
a on-beschreven
bladen
geel papier,
bruine
b
c
v
b
a
a
, hier en daar
aa met b
- het zinnebeeld
van een leven
waarin
niets meer
vvlekken,, b
va
v
aa
gebeuren
zou,, va
van een zwijgen,
heeft
b
j
, clat
a zijj vvolgehouden b
tot haar
doocl.
aa
.

GEDENKTEEKENEN
DER DUDE
GEDENKTEEKENEN DER
OUDE

INDISCHE
BESCHAVING IN
IN KA~lBODJA
INDISCHE BESCHAVING
KAMBODJA
DOOR
DOOR

H. KERN.
H.
KERN .

Ret is nog B
geen vvijftig
jaar geleden dat
Europeesche
H
jaa
a de E
c
j
wereld va
van Ka
Kambodja
b ja weinig meer dan
a den naam
aa , kende..
Ja, in een kleinen kring' va
van geleerden droeg men kennis
Ja,
van C
Chineesche
berichten
over
land
en yyolk van
Kambodja
va
c
b
c
v
a
va Ka
b ja
uit de M
Middelee1.1'Vell,, toen het de machtigste
en bloeiendac
b
ste staat
Achter-Indie.
1\'1aar,
aa was
a van
va g'eheel Ac
8. A
aa , daargelaten
aa
a
dat
berichten
slechts
op enkele tijdperken
der geschiea die b
c
c
j
c
denis va
van het land
betrekking
hebben,
behelzen
ze
juist
a
b
bb , b
j
b~izonder
weilllg- omtrent datg'ene
wat
b
j
a
a vvool" OTIS het \vetens-waardigste
is,, namelijk
de geschiedenis
vaIl de overplanaa
a
j
c
va
v
a ting del" IIndische
beschaving
in een vvreemd gewest,, bewoond
c
b c av
b
door een geheel aauder mellschenslag.
berichten
van
c
a . De
D b
c
va
Portug"eesche,
Hollandsche
en
Fransche
~chrijvers
over
I{amP
c , H a
c
F a c
jv
v
Ka 16
en 17de
eeuw trokken al
weinig aanbbodja
ja in de 16de
17
a even
v
aa dacht
als
de oudere Chineesche,
ac
a
C
c , niet omdat
a ze waardeloos
aa
waren,
omdat
Kambodja
eene schaduw
ver-ax , maar
aa
a Ka
b ja slechts
c
c a
v
toonde
van de grootheid die het eeuwen geleden bezeten
ha(l.
a
va
b
a .
Aan
dien
toestand
van
vergetelheid
kwam
een
einde
Aa
a
va v
a
toen F
Frankrijk
in 1863
beschermheerschap
Kam-a
j
1863 het b
c
c a over
v
Ka
bodja
aanvaardde.
Weldraa trokken de indrukwekkende
b
vaa
ja aa
.
W
overblijfselen
eener trotsche
bouwkunst,, waarmede
het land
v b j
aa
c
b
a
als
bezaaid
is,, de b
bewonderende aa
aandacht
der weetgierige
a
b
aa
ac

- 44
44Westerlingen,, die b
bijj aal het bhesef va
van hun meerderheid in
W
v
ontwikkeling- Ltoch
een
open
oog
hebben
vool" aandere vvor-c
bb
men va
van bbeschaving
dan
Met den hun eigen
c av
a hun eigene.. M
g'eestdrift onderzochten
Fransche
en reizigers
c
F
a c
aambtenaren
b
a
de overbl~jfselen
eener vverdwenen kunstbeschavin.g
en draalv b j
b c av
aa den zijj niet met de vvruchten
van hun onderzoek "\vereld-c
va
kundig te maken.
Ret spreekt ,vel va
van zelf dat
a
. R
a men in
den bbeginne meermalen
in de verklaring
der monumenten
a
v
a
en aa
aangaande
den tijd
Niet-aa
j van
va hun ontstaan
aa mistastte.
a
. N
temin zullen de namen
van GGarnier,
Laa Gree,
a
va
a
, de L
G 4 ,
Moura,
M
a, Tissandier,
T
a
, Delaporte,
D a
, Harmand,
Ha
a
, FourF
n ere au,
V
e
del
met
eere
vermeld
worden,
als
die
van
a , V
v
, a
va
wakkere
pioniers.. Bovenal
moet A.A yYill 0 n i e r ge-a
B v a echter
c
noemd worden,, die door z~jne
studie va
van de landstaal,
j
a
aa , het
Khmer,, zich
in staat
inscl"ipties
in de
K
c
aa stelde de tairijke
a j
c
oudere landstaal
en den datum
diel" stukken,,
a
a
aa te ontcijferen
cj
dus ook der bbouwwerken
behooren,, vast
' waarb~j
aa b j ze b
va te stellen..
Dit
was
een
goroote
schrede
voorwaarts,
die
reeds
v66r 1880
D
a
c
v
aa ,
v(56
1880
was
a aafgelegd..
De inscripties
in ''t K
Khmer waren
niet de eenige:: men
D
c
ax
trof eene goroote massa
van soms zeer lange
opschriften
aan
a
a a va
c
aa
in eene taal
men geen raad
aa waarmede
aa
aa wist,, totdat
a toevallig
va
eene proeve
van onder de oogen kwam
van een Sa
Sanskritist..
v er va
a va
Deze
herkende terstond een opschrift
in ''t Sa
Sanskrit,, dat
D
c
a hijj
zonder moeite ontcijferde
en vvertaalde.
van deze
cj
aa
. Het
R gevolg
v
va
ontdekking was,
Dr.. Harmand
hem de afdruksels
van
a , dat
a D
H a
.a
a
va
zond,, die naa oD.tcijfering
en
aalldere,, grootere inscripties
c
cj
vertaling
in
een
Fransch
t~jdschrift
""verden
openbaar
gev a
F a c
j c
baa
maakt.
aan de wetenschap
aa . Van
Va toen aaf,, zooals
a de te vvroeg aa
c a
ontrukte AAbe
B er g aign
e zich
b 1B
a
c llitdrukte,, was
a de epigrafie
a
van Ka
Kambodja,
betreft,, geschapen,
va
b ja, wat
a de Sanskritteksten
Sa
b
c a
,
en sinds dien hebben
Fransche
Sanskritisten,
in
de
eerste
bb
F a c
Sa
,
plaats
Bergaigne
en A
.A. uguste Ba
Barth,, op onovertroffen
aa B
a
v
o en vverklarin.g
de ontcijfering,
der inscripties
wijze
j
cj
, vertaling
v a
a
c
voortgezet,, terwijl
bijdragen
leverde
ter
v
j AA yYill 0 n i e r vverder b
j a
v
vertolking der Khmersche
teksten.. Daardoor
is onze kennis
v
K
c
Daa
in de laatste
twintig ja
jaren met reuzenschreden
vooruitgegaan,
aa
c
v
aa ,
al
blijft
er
begrijpelijkerwijze
nog
veel
te
doen
over.
De
a b j
b
j
j
j
v
v . D
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v66r eenig-e ja
jal"en tot stand
g-ekomen
stichting
del" "Ecole
v66
a
c
,Ec
fran<;aise
d'Extreme
Orient",
die
reeds
uitnemende
bewijzen
a a
'Ex 6
O
",
b
j
van haar
en vveelzijdigheid
geg-even
heeft,,
va
aa werkzaamheid
aa
j
v
zal
er in slagen
de nevelen
die nog over
de
a zonder twijfel
j
a
v
v
oudheid va
van Ka
Kambodja
vagen,, voor
zoover
b ja liggen weg te va
v
v
de gegevens
zulks zullen toelaten.
v
a
.
De
verdiensten
van
A
y
m
0
n
i
e r bbepalen
zich
D v
va A y
a
c niet tot
het reeds bbovenvermelde.
v v
. Hij
H j heeft ook in een omvangva - en
inhoudrijk
van ''t oude Ka
Kambodja,.
j werk samengevat
a
va wat
a men va
b ja,
bevolking,
beschaving
en kunst
zijn
j
b
v
, zijn
j geschiedenis,
c
, zijn
j b
c av
tot liOg toe heeft kunnen opsporen.. IIn drie lijvige
boek-jv
b
deelen,, onder den titel va
van "Le
Cambodge",
heeft
hij
,L Ca b
",
j de
uitkomsten neergelegd van
c
va een oudheid-- en geschiedkundigonderzoek,, dat
v het tegenwoor-a zich
c niet enkel uitstrekt over
dige Ka
Kambodja,
dat
b ja, maar
aa ook over
v
''t geheele gebied
b
a in de
dagen
van vvroegere grootheid er deel van
a
va
va uitmaakte.
aa
. Een
E
overzicht
van
den
inhoud
del"
twee
eerste
deelen
is
te
zijner
v
c
va
b
j
tijd
reeds medegedeeld in een onzer
tijdschriften;
j
OD
j c
; daarom
aa
zal
aIleen sprake
wezen va
van 't
a in de vvolgende reg-elen a
a
' derde
deel,, in ''t bbegin dezes jaa
jaars vverschenen,
aan
c
, dat
a gewijd
j is aa
de bbeschrij
van A
A n g k 0 r vV
at
c jvving del" groep oudheden va
W a
en aan
de
geschiedenis
des
lands.
In
dit
over
de
800
aa
c
a
. I
v
800
bladzijden
beslaande
deel,, rijk
met de oD.misbare
afbeelb
b
a j
aa
j
ba
a b
dingen en platte
gronden opgeluisterd,, neemt de geschiea
c
denis
de laatste
plaats
in,, doch
aa
aa
c zal
a hier ''t eerst het onder-·werp va
van bbespreking uitmaken,
dat
a
, in de veronderstelling
v
a
ze genoeg- bbijzonderheden
zal
bevatten
die
de
belangstelling~
jZOD
a b va
b a
kunnen wekken va
van hen die min of meer v
vertrouwd zijn
j
met hetgeen de IIndische
beschaving
op Java
heeft,,
c
b
c av
Java gewrocht
c
want
tusschen
Java
Kambodja
aanzien va
van
a
c
Java en Ka
b ja bestaat
b aa ten aa
den invloed,
op beide
landen
uitgeoefend~
v
, door de IIndiers
8
b
a
,
eene zo6
groote
overeenkomst
dat
die
niemand
ontg"aan
is.
44
v
a
a
aa
.
De K
Khmers,, die de inheemsche
bevolking
vormen
zoo-v
D
c
b
v
van 't
koninkrijk
Kambodja
als van
"vel va
' hedendaagsche
aa c
j Ka
b ja a
va de
oostelijke
provinci.en
van Siam,
behooren tot een geheel
j
v c8
va
S a , b
buren,, de Tjams,
aander menschenras
c
a dan
a hun naaste
aa
b
Tja , welke
leden zijn
van
de
Maleisch-Polynesische
familie,
j
va
Ma
c -P y
c
a
, en de
Siameezen
of
Thai's,
welke
stamverwanten
zijn
van
de
S a
T a ' ,
a v
a
j
va
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Chineezen,
en B
Burmeezen.. Z
Zijj zijn
C
, Tibetanen
T b a
j daarentegen
aa
verwant
met
de
Mons,
Talaings
of
Peguanen,
M
,
Ta
a
P
a
v
a
, en met de
Kolarische
stammen
in
Voor-Indie,
als
daar
zijn
K a c
a
V
-I, a
aa
j de SanSa thaIs,
a , Munda's,
M
a' , enz.. Vermoedelijk
V
j zijn
j zjjj dus in een heel
Vel" v
verleden uit het W
Westen g'ekomen,, lang
v66rdat
Draa
v
v66
a D
avida's
Ariers zich
Voor-Indie
vestigden en de K
Kolav
a' en .b
c in V
-I
8 v
ariers
naar
bergstreken terugd1"ongen.. IIn tegen-8
aa de woeste b
stelling tot hun K
Kolarische
rasgenooten,
a c
a
, die nog heden ten
dage
halve
de K
Khmers reeds in ''t bbeg'in
a
a v wilden zijn,
j , hadden
a
der M
Middeleellwen een zekeren graad
van bbeschaving
bereikt
aa va
b
c av
en hebben
Indischen
invloed,
c
v
, een machtigen
ac
bb a zijj getoond,, onder I
en bbloeienden staat
Waaraan
ver-aa te kunnell vornleu.
v
. Waa
aa dit v
schil
is
toe
te
schrijven.,
valt
moeielijk
te
zeggen;
misschieJl
, c
c jv , va
j
;
c
attn.. eene vvroegtijdige
vel"meng'ing
Khmers met de Tjams,
v
a del" K
Tja ,
aa
j
wier taal
alth.ans
een diep ingr~jpenden
invloed
op het
aa a
a
j
v
I{hmersch
heeft uitgeoefend;; misschien
aan de gunstiger
TC
c
c
aa
bodemgesteldheid.. \Vaarschijnlijk
hebben
beide oorzaken
b
Waa c j j
bb
b
a
samengewerkt
om
de
Khmers
meer
o11tvankel~jk
te
maken
a
a
.
K
va j
beschaving'
der IIndiers,
vroeg
vvoor de b
c av
8 , die reeds v
,,, de geeste-lijke
en wereldlijke
heerschers
des lands
geworden z~jn.
j
c
a
j .
j
Ret is onmogelijk,
vooralsnog,
den
j , althans
a
a
v
a
, nauwkeurig
a
t~jd
te bbepalen
van
verbindingen
j
a
va de eerste 1"echtstreeksche
c
c
v
b
van V
V oor-Iudie
Achter-Indie
va
-I
c met het oosten van
va Ac
-I
c en met
den IIndischen
Archipel,
bijj den .A.lexanc
A
c
, maar
aa het feit dat
a b
A xa dr~jnschen
geograaf
Ptolemaeus
in de 22de eel1W naa Chr.
j c
aa P
a
C .
ettelijke
zuiver
Indische
plaHtsnamen
in die streken voorj
v
I
c
aa
a
v
komen,, wettigt de gevolgtrekking
dat
v
a reeds v66r
v66 ''t bbeg-in
van onze jaa
jaar·telling Indische
volkplanters
zich
va
I
c
v
a
c daar
aa ge-vestig'd
hadden.
Met
zekerheid
weten
wij
dat
de
Chineesche
j a
C
c
v
a
. M
pelgrim. Fa-hian
in 411
411 -na
Oh1".. op Java
Java vv.eel bbrahmanen
F aa
a C
a
a
,a,antrof,, en eenige
Sanskrit-inscripties
van omstreeks den-a-a
.
Sa
-- c
va
zelfden tijd,
Java aals in K
I{oetei op B
BorD:eo ge-j , zoowel op Java
vonden,
kunnen,
in
verband
beschouwd
met
F·a-hians
v
,
,
v ba
b c
Faa
bericht,
aangevoerd
worden als
bewijzen
dat
Indische
b
c , aa
v
a
b
j
a de I
c
illvloed
zich
reeds gerllimen t~jd
vroeg-er in die gewesten
c
v
jj v
heeft doen gelden.. Uit
de b
bijj Ptolemaeus
vermelde stede-U
P
a
v
namen
moet men opmaken
dat
\Tan IIndi-a
a
a ze aafkomstig zijn
j va
sche
kolonisten,
die
zich
bl:ijvend
in
't
land
gevestigd
c
,
c
b jv
'
a
v

-- 47
47hadden.
Die kolonisten hebben
door hun
a
. D
bb
. hoogere beschab c aving zoodanig
het overwicht
erlangd
over
de
massa
v
a
v
c
a
v
a y der
inheemsche
bevolking,
en wereIdrijke
c
b
v
, dat
j
a zijj aals geestelijke
j
heerschers
lronden optreden.. Evenals
Java
c
Ev a
Java omstreeks 400
400
na
brahmaanschen
invIoed
stond,, mag
a Chr.
O . onder b
a
aa c
v
a men dit
ook vveronderstellen va
van Ka
Kambodja.
wordt ten volle
b ja . Dit
D
v
b
bevestigd
door
de
feiten
die
men
bij
A
Ym
0
n
i
e
r
vermeld
v
b j Ayv
vvindt..
Als eerste del" Indische
heerschers
in Ka
Kambodja
A
I
c
c
b ja staat,
aa ,
de officieele
opgaven
in de opschriften,
een
vvolgens
c
av
c
, bekend
b
koning Q
<; r II taw
an,, die vvolgens een Ohineesch
a aa r ill a
C
c bericht
b c
eigenlijk
K a3J U n diD. yYaa heette.. Of
brahmaan
j
K
O hijj een b
a
-aa was,
a ,
zooals
ee11 O
Chineesch
a
c schrijver
c jv
vverzekert,, dan
a weI een ksaatriya,
de naamsvorm
op Wa1
vermoeden,
ya, zooals
a
aa v
Wa 1na,n
a doet
v
,
is niet uit te maken
en doet ook eigenlijk
a
j niets ter zake.
a .
allen geyalle
was
een aa
aanhanger
van
IIn a
va
a Qrut aa war
a man
a
a
va
5
't
Brallmanisme
en
was
hij
het,
die
in
't
midden
der
5de
' B a
a
a
j
,
'
eeuw zoo niet een geheel nieuwe orde va
van za,ken
schiep,
a
c
,
dan
Indischen staat
grondslagen
vestigde.
a toch
c een I
aa op hechte
c
a
v
.
'Sedert zijn
het,, kwam
de officieele
naam
'S
aa
j optreden,, schijnt
c j
a
c
van ''t rijk
als
het land
del" Ka
Kambudja's,
va
j in zwang
a
b
a' , d.i.
a
a
. . zonen
van
I{ambu,
den
mythischen
stamvader
des
yolks.
va I-Ca b ,
y
y
.
c
a va
De
ouc1ste vorst va
van wi en wijj opschriften
bezitten
is
D
c
b
Bllawawarman,
van
B
a a ,. a , die in 't
' laatst
aa
va de 66de eeuw moet
geregeerd hebben.
kent va
van hem v
verscheiden
bb . Men
M
c
- gods-dienstige stichtingen
tel"
eere
van
Bra,hmanistische
godheden,
c
va B a
a
c
,
van Q
9 i w a.
merkwaardig
is de vvermeIding
vvooral
a va
aa
a . Hoogst
H
in een der inscripties
dat
aan een door hem gestichten
c
c
a aa
tempel geschonken.
werden volledige
exemplaren
van
't
c
v
x
a
va
'
Mahabharata,
Ramayana
dageHa Ab A a a, het R
.A Aya a en de Purana's,
P
a' , waaruit
aa
a lijks
stukken., moesten gelezen worden.. De
uit
Hj
D opschriften
c
B
haw
a
,va
r
ill
a
n
s
tijd
onderscheiden
zich
door
een
prachtig
B a a a
:a
j
c
ac
c
Aymonierze
noemt "wezenlijke
meester-, schrift,
c
a A
y .
,
j
., zoodat
stukken va
van lapidaarschrift."
blijkt
dat
Indi-a
aa c
." Uit
U alles
a
b
j
a de I
sche
beschaving
volkomen in Kambodja
c
b
c av Z toen ter tijd
j v
Ka b ja was
a
,doorgedrongen..
De oudste datum
dien men tot nog toe ontdekt heeft,,
D
a
is e1" een die overeenkomt
met 604
604 va
van onze jaa
jaartelling en
v f0

c
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betrekking heeft op het formeeren of herstellen va
vaneen
'
b
<)iwapada,
d.i.
eene
voorstelling
van
de
heilige
voeten
van
a,
U
.
v
va
v
va
a$
den god Qiwa.
c a.
De talrijke,
D
a j , om niet te zeggen tallooze,
a
, op de wanden
a
van heiligdommen en paleizen
of de gedenkzuilen gegrifte,,
va
a
dikwijls
zeer lange
opschriften
verspreiden niet aIleen
licht
j
a
c
v
a
c
over
de staatkundige
geschiedenis
des rijks;
vergunnen
v
aa
c
j ; ze v
ons ook een bblik te slaan
aa in de godsdienstige en maataa schappelijke
toestanden
gedurende een tijdsverloop
van on-c a
a
j v
va
geveer
zeven eeuwen.. De
dier inscripties
zijn
vervat
v
D teksten B
c
j v
va
in twee talen,
Sanskrit en oud Khmer;
vindt
; meermalen
a
, Sa
K
a
v
men b
beide talen
gebruikt
op een en hetzelfde gedenkteeken,,
a
b
waarvan
de
eene
echter
niet eene vvertaling,
aa va
c
a
.- maar
aa eene
aanvulling
is van
de aandere.. B
Beide talen
vertoonen zich
aa
v
va
a
v
c
bijna
en handhaven
zich
totdat
b
j a gelijktijdig
j j
a
av
c in ''t geb1"uik
b
a
13 eeuw verdwijnen.
zijj in de 13de
Ay
A
y ill 0 n i e 1" opmerkt,,
v
j
. Zooals
Z a
was
Tjampa,
a het aanders gesteld in Tja
a, waa1"
aa de landstaal
a
aa later
a
verschijnt,
maar
langeI"
in
zwang
bleef
dan
het
Sanskrit.
v
c j ,
aa
a
a
b
a
Sa
.
Ditzelfde,, mag
men e1" bbijvoeg'en,
van Java,
Java, waar
D
a
jv
, geldt va
aa
verreweg de oudste opsch1"iften
Sanskrit
zijn,
j , terwijl
j ze later
v
c
Sa
a
zeer zeldzaam
worden in vergelijking
met de O
Oud-javaansche
aa
v
j
-javaa c ,
teksten op steen of kope1"..
Wat het aalgemeen karakter
del" teksten in de twee
Wa
a a
talen
betreft,, drukt de H
Heel" Bar
aIdus uit:: "De
a
b
B a t h zich
c a
.D ,
eereplaats
behoort aan
aa
b
aa de Sanskrit-teksten,
Sa
aa , welke de aanroeping der goden b
bevatten,
en den lof der
va
, de, namen
a
schenkers
algemeene term-en gewag
c
vvermelden,, en in a
a maken
a
van
hunne
giften.
Een
Sanskrit-strofe
waarin
sprake
is
van
va
. E
Sa
aa
a
va
eene stichting
zonder dat
anders genoenld
c
a de schenker
c
a
D wordt
dan
Khmertekst Z0l;l iets zeer bijzonders.
a in den toegevoegden
v
K
bj
.
behelzen de K
Khmersche
teksten de,
wezen'.-. IIn ''t aalgemeen b
c
uitvoerige
opsomming,, met b
behulp va
van ccijfers,
v
j
, van
va de wijjHet
zijn
in
zeker
opzicht
de
protokollen
der
geschenken.
c
. H
j
c
schenkingen,
en bijzonderlijk
registreeren
c
, die nauwkeurig
a
bj
j
Sanskrit-verskllDst,
aal wat
a zich
c moeielijk
j in. ''t keurslijf
j der Sa
-v
liet persen."
begrijpt,
broil van
." Men
M
b
j , dat
a deze b
va inlichting~en~
c
,
hoe positief deze ook zjjn,
aard,, en
j , hovenal
b v a van
va godsdienstigen aa
zeer aarm is aa
aan geschiedkundige
gegevens.
c
v
. Bij
B j ''t vvermelden
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der oprichting
van godenbeelden
of tempels,, met opgave
c
va
b
av
van
de
schenkingen
in
landerijen,
slaven,
vee,
goud
en
va
c
a
j ,
av , v ,
zilver,
bekommerden de opstellers der teksten zich
v , b
c weinig
om oorlogsdaden
of feiten uit de staatkundige
geschiedenis
a
aa
c
.
"en
slechts
bijj uitzondering ontmoet men daarin
eenige
,,
c
b
aa
berichten
over
hetgeen in Kambodja
buiten het-b
c
v
Ka b ja vvoorviel
v
b
gene va
van b
belang
was
voor
den
g-odsdienst."
a
a v
."
De
Indische
beschaving'
in Ka
Kambodja
D
I
c
b
c av
b ja vvertoont,, van
va
den bbeginne af,
Brahmanistisch
a , een sterksprekend B
a
a
c karakter
a a
en heeft dit bbehouden tot den tijd'
van plotseling vverval.
j va
va .
Niettemin bbloeide er tot op zekere hoogte ook het B
Bud-N
dhisme,, welks aa
aanhangers
met de bbelijders
van
a
j
va BrahmaB a
anistische
sekten
in vvollen vvrede leefden en met dezen in
c
'
de gunst va
van vorsten
deelden,, gelijk
Java het geval
v
j dit op Java
va
was.
eerste,, schuchtere
optreden,, gelijk
A yy ill 0 n i e r
j
A
a . Ret
R
c c
uit den ja
jare 665,
665, onder de regee-zich
c uitdrukt,, dagteekent
a
ring va
van Jay
Jayawarman
I.
De
Buddhisten
in Ka
Kambodja
a a
a
I. D B
b ja,
behoorden tot die groote aafdeeling' der kerk,, welke bekend
b
b
is onder den naam
van Ma
Mahayana,
V oor-aa
va
AyA a, dat
a in noordelijk
j V
Iudie
het Sanskrit
als
I
8 opgekomen,, met de Brahmanisten
Sa
a
B a
a
taal
eigene kanonieke
geschriften
gemeen had
aa zijner
j
a
c
a en daaraa enboven
sterk den invloed
van ''t Qiwaisme
onderging,, zoodat
b v
v
va
aI
a
de C
Chineesche
pelgrim H
Hi u e nTh
vurig
c
T san
a g,, die zelf een v
Mahayanist
was,
eeuw van
a j
,
Ma
AyA
a , in de 7de
7
va de teg"enpartijders,
Hlnayanisten
of oudgeloovigen,
de, HI
ayA
v
j moest hooren,,
v
, het verwijt
dat
Mahayana
was
ver-a het Ma
AyA a eigenlijk
j niets anders
a
a dan
a een v
momd Qiwaisme.
aI
.
N a de regeering va
van den zoo even
genoemden vvorst
Na
v
I vvoIgt een duister tijdperk
van ruim eene
JJayawarman
a y a a
a
I
j
va
eeuw.. De
van dat
D inscripties
c
va
a tijdperk,
j
, weinig in getal
a en
arm aan
over
a
aa gegevens,
v
, schijnen
c j
v ''t aalgemeen geen koninklijke
j
oorkonden te zijn.
Volgens
Chineesche
berichten
werd
j . V
C
c
b c
Kambodja
verscheurd
door b
binnenlandsche
onlusten.. IIn
Ka
b ja v
c
a
c
dezelfde eeuw vverontrustten bbuitenlandsche
vvijanden,
, MaleiMa a
c
ja
sche
of Javaa
Javaansche
zeeschuimers,
van ''t rijk.
c
c
c
, de kusten va
j .
Ret heet zelfs dat
in 787
Qiwaa
H
a deze
a
787 een heiligdom, van
va
in de vvlakte
van Pa
Panrang,
des lands,
brand
a
va
a , in 't
' Zuiden
Z
a
, in b
a
staken.
In
799
verhoovaardigde
zich
een
koniD;g
van
Tjampa,
a
. I 799 v
vaa
c
. va Tja
a,

o.. E.
E. IV
10
0
IV 10
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Indrawarman,
krijgstochten
in '"t
I
a a
a , op zijn
j zegevierende
v
j
c
Zuiden,
waarmede
kwalijk
iets
anders
bedoeld
kan
wezen
a
Z
,
aa
a j
a
b
dan
Kambodja.
het zij,
achtste eeuw was
a Ka
b ja . Hoe
H
j, de geheele ac
a
van beroeriug
en rampspoed~
vvoor ''t rijk
j een tijd
j va
b
a
.
Een nieuw tijdperk
van macht
en b
bloei b
begon
E
j
va
ac
a met de
troonsbestijging
van Jay
Jayawarman
b
j
va
a a
a II
II in 802.
802 . Van
Va dezen
koning wordt in een weI is waar
aa niet gelijktijdig,
j
, maar,
aa ,
j
geloofwaardig
opschrift
dat
Ltoch
c
aa
c
vverhaald
aa
a hijj uit Java
Java
kwalu.
voIgt vvolstrekt niet dat
a . Daaruit
Daa
v
a hijj een HinduH
J"avaan was;
Javaa
a ; het is zeer weI mogelijk
j dat
a hijj een verwante
v
a
was
van ''t oude vvorstenhuis,, die om de eene of aandere
a va
Teden naar
Java was
heeft zelfs twijfel
a uitgeweken.. Men
M
j
aa Java
,goeopperd
of
met
Java
weI
het
eiland
van
dien
naam
be-.
Java
a
va
aa b
doeld is,, aangezien
dezelfde b
benaming
ook op Sumatra
aa
a
S
a a werd
toegepast.
is hier niet de plaats
om nader
op dit
a . Ret
H
aa
a
in te gaan:
vvraagstuk
aa
aa : het is vvoldoende te vvermelden dat
a
II er in slaagde
zich
meester
te
maken
JJay
a y aa war
a ill aa n II
aa
c
a
van
Kambodja
en het in zijn
va Ka
b ja in zijn
j geheelen omvang
va
j ouden
luister herstelde.. M
Met zijn
reg~eeringo b
begint het
j roemrijke
j
tijdperk
der grootsche
bouwwerken welke in de vlakten
j
c
b
v a
van den ]\Iekhong
gedurende
de
vier
volgende
eellwen
va
M
v
v
3
vverrezen..
868 opgevolgd
door zijn
JJay
a y aa war
a ill aa n II II werd 868
v
j zoon.
Jayawarman
III, die reeds in 877
877 overleed.
De troon
Jaya
a
a III,
v
. D
werd toen bbestegen'- door IIn d raw
van
a aarm aa 11,, den zoon va
een rijksgroote,
van II n d r aad e w 1,, die va
van
j
, den gemaal
aa va
vaderszijde
eene vverwante
was
van oudere vvorstenhuizen en
va
j
a
a va
door hare
moeder'
afstamde
uit
het huwelijk
a
, a a
j van
va een IIndi-schen
prinses.. Hij
c
bbrahmaan
a
aa met eene inlandsche
a
c
H j was
a een
R-yiwaiet,
ijverig
nit zijne
talrij'ke
stichtingen
tel" eere
jv
a , zooals
a
j
a j
c
van dien god bblijkt;
is weinig va
van hem bbekend,, dan
va
j ; anders
a
a
dat
889 overleed
en opgevolgd
werd
door
zijn
zoon
a hijj in 889
v
v
j
veelzijdige
talenten
in zijne
op-YY aa 99 0 war
a ill an,
a , wiens v
j
j
a
schriften
uitbundig
geprezen worden.. Hij
in
c
b
H j was
a ervaren
va
en in den wapenhandel,
aaIle wetenschappen
c a
a
a
, in de kunsten,,
in de talen
en soorten va
van schrift,
a
c
, in de dansa - en zanga kunst,, enz.. Zelfs
heet
hij
een
commentaar
vervaardigd
te
Z
j
c
aa v vaa
hebben
op
het
Mah~bhasya,
van
Patanjali,
zoodat
hij
een
bb
Ma b A ya, va Pa a ja ,
a
j

-
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meester moet geweest zijn
Sanskrit-spraak~
j in de kennis der Sa
aa1kunst.
S .
Onze leidsman
in dit overzicht
der geschiedenis
van
O
a
v
c
c
va
I{ambodja,
aan Ya
Ya90warman
Ka
b ja, Aymonier,
Ay
, is geneigd aa
a
a
toe te schrijven
de stichting
van de hoofds'tad
c jv
c
va
a Angkor
A
Thorn,, waarvan
de lezer in de vvolgende bbladzijden
eene
T
aa va
a j
beknopte
beschr:ijving
zal
aantreffen.
De
gronden
welke
de
b
b c jv
a aa
. D
]'ransche
geleerde tot staving
van
bijbrengt,
F
a c
av
va zijn
j gevoelen
v
b jb
,
z\jn
niet va
van kracht
ontbloot,
volstrekt aaf-j
a
b
, al
a zijn
j ze niet v
(loende.. O
Onbetwistbaar
des
b
baa is het,, dat
a in een opschrift
c
konings gezegd wO,rdt dat
"de hoofdstad
a hijj ,
a der Kambu's"
b
Ka
' "
oninneembaar
maakte.
Ook laten
gedateerde
baa en geducht
- c
aa
. O
a
a
teksten,, betrekking
hebbende
op ettelijke
kunst-- en bouwb
bb
j
b
werken in de nabijheid
van A
Angkor Thorn,
ab j
va
T
, geen twijfel
j
,over
dat
op bbevel
van YYa90warman
v
a deze laatsten
ac
aa
v va
a
a tot
stand
zijn
en dat
residentie was.
a
j g'ekomen
a g'enoemde stad
a zijne
j
a .
Na
den
dood
van
Ya
f/owar'man,
die
in
of
kort
v66l"
Na
va Y a 9
a - a ,
v66
.910 moet gestorven
zijn,
van hem
.910
v
j , vvolgden twee zonen va
in cde reg-eering Ope. B
Behalve
,,elkander
a
a v eenige Lingga's
L
a' en
godenbeelden,
in de Oill-b
, welke de oudste del" gebroeders
b
geving
van de hoofdstad
van hem
v
va
a liet oprichten,
c
, valt
va niets va
te vermelden.
Andere
monumenten
uit
den
tijd
zijner
v
. A
j
j
regeerin,g,, zooals
de v
vijf
te K
Krewang
tel"
a
j torens opgericht
c
a
eere va
van den g-od W
Wisnu en de godin 91"1,, zijn
j aafkomstig
van eenige aa
aanzienlijken
in den lande.
va
j
a
.
928 kwam
Jayawarman
IV,
zwager
van
IIn 928
a Jaya
y
.
a
IV,
a
a
va Ya90Y ac warman,
op
den
troon.
Hij
verplaatste
om
onbekende
a
a ,
. Hj v
aa
b
redenen zijne
residentie naar
NO., in een v
vrijj woeste
j
aa ''t NO.,
-streek,, en liet daar
Kampong Sway
aa in de provincie
v c Ka
S ay werken
uitvoeren,
bouwvallen
nog zichtbaar
v
, waarvan
aa va de b
c baa zijn.
j .
va
De opvolger
van
H
a r S'fiD
v
va JJay
a y aa war
a ill aa n,, met name
a
Ha
awar
ill
an,
overleed
na
een
kortstondige
regeering
van
twee
a
a , v
a
va
jaren in 944,
944, waardoor
zijn
broeder Raj
ja
aa
j oudere b
RAj endraawarman
aan ''t b
bewind kwam.
Hijj vvestigde zijn
verblijf
a
a aa
a . H
j v
b j
wedel" in de vvroegere hoofdstad
Yacodharapura,
a a
a, d.. i.. Angkor
A
a Ya
'Thorn, die va
van toen af 4
de officieele
rijkszetel
gebleven
is..
b
v
c
j
Zoowelonder
Raj
endrawarman
als
onder
zijn
opvolZ
R A
a a
a a
j
v :g'er,, JJ aa J"r
V, die in 968
968 aa
aan de regeering kwam~
y aa war
a ill aa n V,
a ,

-
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a
kwamen
vrome stichtingen
tot stand
en werden
a
vverscheiden
c
v
c
op vverschillende
plaatsen
Lingg'a's
en
godenbeelden
opge-aa
L
a'
b
c
richt,
deels
door
die
vorsten
zelven,
deels
door
andere
per-v
v ,
a
c ,
sonen.. Hoewel
Brahmanisten
waren
en door
H
bbeide koningen B
a
a
a
hun schenkingen
ondubbelzinnige
van gehechtheid
bblijken va
c
c
bb
aan hun geloof gaven,
het.. toch
aan bbewijzen
b
L c niet aa
aa
av , ontbreekt
j
dat
het
Buddhis~e
in
hunne
gunst
deelde.
Zoo
weten
w~jj
.
Z
a
B
nit bbewaard
gebleven
inscripties,
dat
een
del"
ministers
van
aa
b v
c
, a
va
belast
was
HRaj
Aj endrawarman,
a a
a , die door den koning b
a
a met
de vverfraaiing
del" omstreken va
van A
Angkor T
Thorn,, in 946,
946,
aa
953 en 960,
960, aaIleen of in vvereeniging met aandere vvoorname
953
- a ,
lieden aaldaar
verscheiden
Buddhistische
c
B
c
bbeelden liet opl"ichc aa v
ten en aa
aan de b
b~jbehool"ende
heiligdommen
goederen
en
jb
slaven
schonk
met koninklijke
bekl"achtig'ing.
Ook van
av
c
j
b
ac
. O
va
V weten inscripties
te v
vertellen dat
JJay
a y aa war
a ill aa n V
c
a hij,j,
levendig
stelde in den bbloei va
van ''t B
Buddhisme.. Dit
D
v
bbelang
a
heeft niets b
be~reemdends,
het zal
Kambodja,
v
, want
a
a in Ka
b ja, ge-durende het tijdperk
dat'
bezighoudt,, weI zoo
j
a ' ons hier b
geweest zijn
als
o-p Java,
Java, waar
beschouwd
ja
a
aa de landsheer
a
b
c
werd aals de bbeschermer
des geloofs,, d.. i.. del" officieel
erkende·c
c
eerediensten:: <)iwaisme
en B
Buddhisme,, zoodat
a ook in
aI
a dan
de O
Oudjavaansche
oorkonden
en
geschriften
de
geestelijken
c
j
javaa c
del" Qaiwa's
en
Saugata's
optreden
als
vertegenwoordig'ersa a'
Sa a a'
a
v
,
van hun g-ezinten bhijj groote plechtigheden.
va
c
.
Een van
beroemdste vvorsten van
I{ambodja,
B
va de b
va Ka
b ja, wiens.,
naam
nog in de kronieken des lands
voortleeft,
a
v
, terwijl
j die·,
aa
van
andere
niet
minder
roemruchtige
heerschers
in
vergetel-c
c
v
va a
heid is gel"aakt
tot
op
de
ontdekking
der
epigrafische
teksten~
aa
a c
a
is Suryawarman
I, die regeerde van
1002 tot 1050.
S - ya a
a I,
va 1002
1050 . DeD ,
stichtingen
van vverschillenden
aard,, welke gedurende zijn
c
va
c
aa
j
lange
regeering door hem of aa
aanzienlijken
in den lande
a
a
j
werden tot stand
gebracht
of hernieuwd,, zijn
b ac
j talrijk,
a j , doch
c
a
mogen hier met stilzwijgen
voorbijgegaan
worden.
Eene···
j
v
bj
aa
a
. E
,
bijzondere
vermelding vverdient eene oorkonde van
v
va lOll,.
1011,
bj
waarin
vervat
van trouw en gehechtheid,
aa
v
va is de eed va
c
, dien
aIle gouverneurs
of waardig'heidsbekleeders
van
a
v
aa
b
va 't
' rijk
j jjeg'ens,,
den vvorst afleggen,
vermelding va
van hun titels op de-,
a
, met v
pilal"en
der
eerepoort
van
''t
lconinklijk
paleis.
va I
a
a
.
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Andere opschriften
roemen de letterkundige talenten
a
A
c
van
Suryawarman,
den
beschermer
der
letteren.
Hij
a
,
.
H
j heet
va SA ya a
b c
een grondig kenner va
van den A
.Atharwa-Weda
van ''t leer-a a-W a en va
boek va
van PA
Panini,, den grootsten grammaticus
van IIndie.
a
a c
va
8.
b
Niettegenstaande
S -u. r ya
yaw aarm aan ergens bbestempeld
N
,
aa
S
j
"vordt aals "een
vriend va
van W
W i s n u",
hijj persoonlijk
,
v
", schijnt
c j
het B
Buddhisme bbeleden te hebben.
Niet
aIleen
toch
vaarc
vaa
bb . N
a
digde hijj in 1022
1022 en 1025
1025 edicten
uit,, waarbij
c
aa b j orders gegeven
v .
worden aa
aan de geestelijken
van aaIle B
Buddhistische
kloosters
j
va
c
om hem op de hoogte te houden va
van hun goede werken,.,
maar
ook llit den naam,
Kam-aa het bblijkt
j
aa , die hem,, vvolgens Ka
bodjasche
gewoonte,
na
zijn
dood
werd
bijgelegd.
Die
aa
b ja c
, a j
bj
. D naam
is namelijk
te kennen wordt
a
j "Nirwanapada",
,N
A a a a", waarmede
aa
g'egeven
dat
Nirwana,
a., het einddoel
v
a htij bbijj zijn
j dood het N
van elk vvroom B
Buddhist,, bereikt
had.
a .
va
b
Ook onder de regeering der twee vvolgende vvorsten
O
werd vveel gebouwd,
de eerste va
van hen,,
b
, niettegenstaande
aa
Udayadityawarman,
opstand
te
a
IT
c ay
ya a
a , met een geduchten
c
kampen
had,
van 1051
1066 duurde,, v66rdat
v66 a die
a
a , welke va
1051 tot 1066
door den vveldheer Sa
Sanggrama
bedwongen werd.. De
A a b
D
heldendaden
van dezen vveldheer worden bezongen
in een
a
va
b
lange
Sanskrit-inscriptie,
in A
Angkor T
Thorn,, een
a
Sa
c
, gevond,en
v
waar
en 't
van dien aa
aard dat
aa heldendicht
c
' eenige stuk, va
a
Ulen heeft aangetroffen.
.
aa
In
begin van
de 12
12 de eeuw - het jjuiste jaa
jaar is
''t b
va
I
onbekend
werd JJayawarman
VI tot koning gewijd
b
a ya a
a
VI
j
door den bbrahmaan
D
i
w
a
k
a
r
a,
een
personage
die
nog
a aa D
& a a,
a
onder de drie vvolgende koningen eene groote rol zou spelen..
Hijj was
van geIloemden vvorst,, orn.streeks
H
a het,, die na
a den dood va
1108,
Dharanind.rawarman
tot
v
D a a '
a
1108, ook diens opvolger
a a
koning wijdde,
was
j
, en evenzoo,
v
, nadat
a a deze overleden
v
a in
1112,
1112, Suryawarman
S - ya a
a II.
II .
Deze
laatste,
die
zeer jjong aan
bewind kwam,
D
aa
,
aa 't
' b
a , wordt
geroemd als
a een groot krijgsman,
a , bekwaam
b
v
j
aa regent en vroom
Q i w aa i e t,, die zich
door zijne
milde
c
c verdienstelijk
v
j maakte
aa
j
schenkingen
aan
zijn
leermeester en andere
brahmanen.
c
aa
j
a
b a
a
.
'Vanneel"
in
een
opschrift
getuigd
wordt
dat
hij
"het
in
Wa
c
a
j ,
eene zee va
van rampen
gedompelde rijk
staat
a
j in zijn
j vorigen
v
aa
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he1"stelde",
beschouwen
groot-", dan
a is dit . niet te b
c
aals ijdele
b
v
spraak,
want
gelijktijdige
Chineesche
berichten
bevestig·en
aa ,
a
j j
C
c
b c
het,, dat
Kambodja
en bbloeiend
ac
a Ka
b ja toen een groot,, machtig
r~jk
was,
uitstrekkende va
van Tja
Tjampa
Oosten tot
a in ''t O
jj
a , zich
c
Pegti
Westen,, en tot Ka
Kalah
Zuiden..
a in ''t Z
P
-L in ''t W
Aan', SSu1"yawarman
II schrijft
Aymonier den
Aa
ya a
a
II
c j
Ay
bouw
toe
van
't
vermaarde
Angkor
Wat.
b
va ' v
aa
A
Wa . Op
O vverschillende
c
gronden meent hijj te mogen aa
aannemen dat
a de geniale
a
niemand
de bbra'hmaan
a
a
aa
aarchitekt
c
a
aanders geweest is dan
D i w Aak aa r aa.. Doch
va zeker,, eD.. ''t eenige
D
D c dit aalIes is vvel",, van
wat
met
waarschijnlijkheid
mag
beweerd
worden.,., is dit,, dat
aa
c
j
j
a
b
a
a
de stichting
moeieIijk
na
S
11
r
yaw
arm
a
n
II
kan
gesteld
a
c
j
a S
ya a
a H
worden,, omdat
12de eeuw Ka
Kam'bodja
b ja
a in de tweede helft del" 12
in een staat
van uitputting vverkeerde..
aa va
Tegen ''t midden del" 12
12de eeuw bbeginnen de groote
T
oorlogen met Tjampa,
,
Tja
a, die met aafwisselend geluk gevoerc1,
v
stellig niet weinig tot het vverd~r vverval
van Ka
Kambodja
va va
b ja
hebben
al gelukte het aa
aan Jay
Jayawarman
a a
a
bb
bbijgedragen,
j
a
, a
VIr in 1190
1190 de hoofdstad
Tjampa
bemachtigen
en
a te b
ac
VII
a van
va Tja
't
bijj zijn
r:ijk
in te lijven.
de
' geheele land
a
b
j
j
jv . Hij
H j breidde
b
jj v
grenzen va
van zijn
verdel" ~it dan
voorj rijk
j zelfs v
a een z~jner
gangers,
doch
dit
werd
juist
eene
bron
van
zwakte,
want
a
,
a
a
,
c
j
b
va
de onderworpen volken,
en Tjams,
a
Tja ,
v
, Siameezen,
S a
, Pegllanen
P
dienden niet dan
ver-a met weerzien in de legers van
va den v
overaar.
na
a
v aa . In
I 1203,
1203, twee jaren
ja
a den dood van
va JJayawarman
aya a
VII,
een Tja
Tjamsche
prins hulp bij
va
VII, zocht
c
c
b j den koning van
Tongkin,
v
T
, die daaraan
aa aa een gewillg 001" leende.. Na
Na een hevigen
strijd
zagen
de
Kambodjanen
zich
genoopt
Tjampa
te
ont-Tja
a
j
a
Ka b ja
c
ruimen..
De
vijanden
werden de Siameezen
in 't
D gevaarlijkste
v ja
S a
'
vaa j
laatst
der 13de
eeuw.. Eeuwen
lang
hadden
de Siameezen,
13
aa
E
a
a
S a
,
toen zijj nog in het noordelijk
gedeelte
van
het
tegenwoorj
va
dige koninkrijk
K
j Siam
S a woonden,, het oppergezag
a del" Khmers
erkend en nog in 1233
vinden wijj ze in 't
' leger van
va KamKa 1233 v
bodja.
tegen. 't
de Sia13c eeuw schudden
b
S ab ja. Eerst
E
' eind del" 13de
meezen,, onder aanvoering
van
het Kamboaa v
va Phya
P ya Ruang
R a
Ka b djasche
het land
en strekten hun verja c
jjuk af,
a , verwoestten
v
a
v overingen
nit
tot
den
Mekhong
in
't
en tot Ligor
v
M
' Oosten
O
R
o
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Maleische
schiereiland
zuidwaarts.
c
c
a
aa . Van
Va toen aaf,, kan
a
men zeggen,, taande
de
luister
van
't
rijk
der
K
Khmers
hoe'
aa
va '
j
langer
zoo meer,, en wies daarentegen
de macht
van S
Siam.
ac
va
a .
a
aa
Met het einde del'" 13de
eeuw houden de Sa
Sanskrit-in13
- M
scripties
geheel Ope. Dit
samen
met -de vverdringing
c
D feit hangt
a
a
van ''t B
Brahmanisme
en Ma
Mahayanisme
door ''t Z
Zuidelijk
Bud-va
a
a
AyA
j B
dhisme,, dat
reeds
lang
te
voren
van
Ceilon
uit
verbreid
was
v
b
a
a
a
v
va C
in A
Arakan,
Siam.
bewijze
van die geloofsverb
v a a , Birma
B
a en S
a . Ten
T
j
va
andering,, waarvan
wijj de bbeweegredenen b
bijj ''t yvolk niet
a
aa va
kunnen naspeuren,
- want
daar-omtrent
ontbreekt
het aa
aan
a
, a
aa
b
berichten
--, strekken de latere
opschriften
in de landstaal,
b
c
-,
a
c
a
aa ,
soms vvermengd met uitdrukkingen in ''t P
Pali,
a
I , de taal,
aa , zooals
'men weet,, van
boeken del'" Z
Zuidelijke
Buddhisten..
j B
va de kanonieke
a
b
De hier bbedoelde opschriften
zijn
te
c
j in grooten getale
a
D
lezen te A
Angkor Wa
Wat,, waar
aangebracht
zijn
op de
aa z~ aa
b ac
j
pilaren
del'" galerijen
van dit vveelbewonderde,
a
a
j
va
b
, oorspronkelijk
j
Brahmanistische
prachtgebouw,
nadat
het
tel'"
beschikking
B a
a
c
ac
b
,
a a b
b c
der B
Buddhisten was
zeer lange
inscriptie,
a gekomen.. Een
E
a
c
,
van den ja
jal-e 1702,
1702, staat
achterwand
van een der
a
va
va
aa op den ac
vertrekken.. .A
.A.Ile zijn
van de 15
lode eeuw en later;
j
va
a
; een er
v
van dagteekent
zelfs va
van 1856;
dan
va
a
1856 ; ze hebben
bb
c a ook geen
van den b
bouw va
van Angkor
bbetrekking op de geschiedenis
c
va
A
'Wat;; voor
bestemd om. de herinnering
Wa
v
''t meerendeel zijn
j ze b
te bbewaren
aan de bedevaarten
en goede werken waar
aa het
a
aa
b
vaa
heiligdom het voorwerp
van
uitzondering maakt
va was.
a . Eene
E
aa
v
de lange
inscriptie
van
a
c
va 1702,
1702, geheel in dichtmaat,
c
aa , waarin
aa
de v
vervaardiger,
te hebben
aan zijne
vaa
, na
a uiting gegeven
v
bb
aa
j
gevoelens
van diepen eerbied
voor
den Buddha,
Drie
v
va
b
v
B
a, de D
Kleinood'en,, enz.,., uitweidt over
eigene vrome
verdiensten,
K
v zijne
j
v
v
,
en op grond hiervan
volgende,
va de hoop uitspreekt in eene v
geboorte
de alwetendheid,
Nirwana,
bereiken..
b
a
, het N
a, te b
Zoo
aIle
deze
latere
opschriften
weinig
ofniets
behelzen
Z
a
a
c
b
van
voor de geschiedenis,
ze toch
va eenig aanbelang
aa b a
v
c
, hebben
bb
c
waarde
als
verschil
in geestelijke
j
aa
a onwraakbare
aa ba getuigen van
va 't
' v
c
beschaving
tusschen
't
Kambodja.
Ka b ja . Na
Na
b c av
c
' oude en 't
' latere
a
1300
verandering
gekomen,, geen herleving:
1300 is er v
a
v
: het t~jdperk
j
van
bewonderenswaardige
bouwwas
va
b
aa
b
- en beeldhouwwerken
b
a
voorbij,
v
b j, onherroepelijk
j voorbij.
v
b j.
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Het kan
vertrouwd is met de
H
a niemand,
a , die eenigszins v
c
aa
a er
geschiedenis
van
't
Middeleeuwsche
Jaya,
dat
c
va
' M
Java, ontgaan
tusschen
dit eiland
en Ka
Kambodja
bestaat
c
a
b ja vveel overeenkomst
v
b
aa
ten 31anzien
van
de opkomst,, den b
bloei en 't
verval
van
aa
va
' v
va va
't
Hindulsme
in bbeide landen,
geestelijke
' H
Y
a
, die men met recht
c
j
wingewesten va
van IIudie8 ZOll kunnen noemen.. IIn bbeide ge-,vesten heeft de IIndische
beschaving
nagenoeg
gelijktijdig~
c
b
c av
a
j j
hare
intrede gedaan;
beide hebben
Brahmanisten
en
bb
a
a
a
aa ; in b
B
Mahayanisten
vreedzaam
naast
elkander
geleefd en pronk-Ma AyA
v
aa
aa
a
stukken va
van bbouw-- en bbeeldhouwkunst vvoortgebracht;
b ac ; in
ras
van
bbeide is na
a groote machtsontwikkeling~
ac
a een tijdperk
j
va
uiterl~jk
en
innerlijk
verval
gevolgc1.
In
't
midden
der
14de
14c
j
j v va
v
. I '
eeuw had
Java onder HHayam
Wuruk
het toppunt va
van
a y a
W
a Java
macht
en luister bbereikt.. Aan
Madjapahit
ge-Aa het trotsche
c
Ma
ja a
ac
hoorzaamde
schier
de geheele IIndische
Archipel
en een deel
aa
c
c
A c
van ''t Ma
Maleische
schiereiland.
de bescherming
van
va
c
c
a . Onder
O
b c
va
dien talentvollen
vorst
beleefden
de
Ietteren
een
nieuw
tijda
v
v
b
j perk va
van bloei,
aan de dagen
van A
Air Langga.
a
va
L a
a.
b
, herinnerende aa
Nog v(5,6
v66r ''t einde der eeuw ecl;tter
vertoonen zich
c
v
c sporen
N
van vverval,
in de v
volgende,, totdat
Mava
va , dat
a steeds toenam
a
a Madjapahit
bezweek vvoor den aa
aanval
van een M
Mohammedaanja a
b
va va
a
aa schen
oproerling van
bloede.
c
va koninklijken
j
b
. Van
Va toen afwerd
de bbevolking
geleidelijk
Profeet bekeerd.
v
j tot de leer van
va den P
b
.
De niellwe godsdienst was
verschillend
van
v
c
va de
D
a hemeIsbreed
b
vormen
van
Zuidelijk
Buddhisme,,
IIndische
c
v
va geloof,, terwijI
j het Z
j B
hetwelk in K,a
K,ambodja
en Mab
Mabayanisme
ver-b ja Brahmanisme
B a
a
yA
v
drong,, toch
van
Indischen
oorsprong
was,
en
in
zooverre
c va I
c
a ,
v
bestaat
tusschen
Java
Kambodja,
b
aa er onderscheid
c
c
Java en Ka
b
a, doch
c
feitelijk
is de vverhollding,, waarin
de b
bevolking
van
va beide
b
j
aa
v
landen
staat
verleden,
a
aa tegenover
v
, vrij
v j weI dezelfde..
v het groote
6
In de vvorige bladzijden
is meermalen
sprake
geweest
I
b a j
a
a
van
Allgkor
Wat.
Het
is
de
naam
dien
de
inboorlingen
va
A
Wa . R
aa
b
geven
aan zoo niet het schoonste,
v
aa
c
, dan
a Ltoch
c het reusachtigac
ste,, meest indrukwekkende b
bouwwerk in de onmiddellijke
j
nabijheid
van de oude hofstad
Thorn.. Het
heeft
ab j
va
a Angkor
A
T
R
het eerste de aa
aandacht
g~etrokken en de b
bewondering op-ac
gewekt der onderzoekers;; is va
van aaIle mODumenten misschien
c
't
bekende door de b'eschrijvingen
en afbeeldingen
' meest b
c jv
a b
t,
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die er va
van bbestaan.
overab
aa . Ookandere
O
-a
v bblijfselen
der
oudheid
in
de
nabijheid
van
.A.ngkor
Wat
j
ab j
va A
Wa
hebben
van min of meer uitvoerige
beschrijbb
''t onderwerp va
v
b c jVeel va
van het-vvingen uitgemaakt,
aa , ten minste gedeeltelijk.
j . V
geen aa
aan vvroegere onderzoekers ontsnapt
was,
A yy m 0-a
a , heeft A
nier ontdekt.. D
De gezamenlijke
uitkomst va
van al
a
j
a die
nasporingen
heeft
hij
neergelegd
in
de
schoone
hoofdstuka
j
c
ken va
van zijn
werk,, die gewijd
z~in
aan "De
van
j
j
j
aa
,D g'roep va
Anglror."
A
."
De onverg'etelijke
groep va
van b
bouwvallen
- zoo onge-D
v
j
va
Aymonier
uit -- b
bouwvallen
welke de
vveer laat
aa zich
c
Ay
va
gebollwen
der
oude
hoofdstad
en
de
omliggende
tempels
b
ac
uitmaken,
van twee F
Fransche
uren
a
, lleemt eene ruimte in va
a c
a.
van N
Noord tot ZZuid,, en va
van vvijf
van Oost
tot W
West..
((lieu.es)) va
j va
O
merkwaardigste
overaa
v IIn deze ruimte zijn
j
vverspreid "de
,
der oude K
Khmersche
beschaving:
bblijfselen
j
c
b
c av
: ontzaglijke
a j
bruggen en kanalen,
ccitadellen,
a
ba
, b
a a
, ruime
, bbreede heirbanen,
waterbekkens;
a b
; paleizen,
a
, tempels en groote pyramieden"
y a
" (De
(D
laporte).
a
).
"Wann.eer
men den tocht
van ''t O
Oosten llit bbegint,,
Wa
a.
c
va
ontdekt meD,, op niet vverren aafstand
van
aa , ettelijke
j
a
va elkaar,
bouwvallen,
meest
torens
met
opschriften,
dagteekenende
b
va
,
c
, a
van de lOde eeuw.. Om
niet aal te uitvoerig
te zijn,
va
O
v
j , zullen
wijj deze met stilzwijgen
stil te staan
j
vvoorbijgaan,
b j aa , om langer
a
aa
bijj ''t heiligdom te Kedei.
Gelijk
met zooveel
oude ge-b
K
. G
j
v
bouwen in Ka
Kambodja
aa
b
b ja het geval
va is,, staat
aa het heiligdom aan
vier
zijden
omringd
door
een
gracht
midden
in
eene
ruimte
v
j
ac
welke ingesloten wordt door een ringmuur.. O
Op eenigen
van den b
buitenmuur, ligt het bbijbehoorende
groote
aafstand
a
va
jb
waterbassin,
afgeknotte
pyramiede
zichta ba
, in welks midden een a
y a
c baar
is.
Het
monument
heeft
veel
geleden
door
den
tijd
-c
j
baa
. H
en de hand
des
menschen:
de
beelden
zijn
verbroken,
de
c
:
b
j v b
,
a
bas-treliefs
ba
vverminkt;; de koepels der torens en de gewelven
v
der galerijen
in puin
gestort... De
bestemming va
van ''t gebouw
b
a
j
a
D b
is niet duidelijk.
Aymonier
a het oor-j . A
y
.
vveronderstelt dat
spronkelijk
voor den B
Buddhistischen
eeredienst diende,, doch
j v
c
c
dat
strookt
niet
met
de
bijzonder~eid
dat·
de
koepels
den
a
bj
' c a Brahma
vvierhoofdigen
c
B
a
c
, hoe
a vvertoonen,, en de opschriften,
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kort ook,, gewijd
aan B
Brahmanistische
goden en godinnen..
j zijn
j aa
a
a
c
Een
soortgelijk
bouwwerk,
in
de
onmiddellijke
nabijE
j
b
,
j
ab jheid va
van 't
Prasat
Ta Brom,
v'an
a a Ta
B
' vvorig~e,, is de P
, d.i.
. . Toren
T
va
Brahma,
de naam
bij
luidt.. Ret
B
a
a, zooals
a
aa
b j de inboorlingen
b
R
bestaat
volgende gedeelten:: een g-roote
b aa in hoofdzaak
aa uit de v
ringmuur in ''t vvierkant,
of park;
a , dan
a een buitenhof
b
a ; een
gracht,
een
tweede
muur,
een
binnenhof,
en
te
midden
hier-ac ,
,
b
,
van een vvierkant
met torens en galerijen.
va
a
a
j .
Onder de menigte va
van torentjes
zijn
a
O
j
j er die men ware
kunstwerken mag
vooral
a noemen.. Ze
Z munten v
a uit door hun
keurig lofwerk,, de bbevallige
motieven
en de schoon
gebeeldva
v
c
b
houwde vvrouwenfig"uren in de nissen.. Het
g-eheele
bouwR
b
werk trouwens onderscheidt
zich
en
c
c door zijn
j sierlijkheid
j
den rijkdom
van zijn
j decoratief,
j
va
c a
, te oordeelen naar
aa de overv blijfselen
die niet door den tijd
hand
del"
b
j
c
a
j of de schennende
menschen
vernield zijn..
Brahmanistische
godenbeelden
c
v
j . De
D B
a
a
c
b
zijn
baldadig"heid,
andere redenen dan
j llit ba
a
, of om welke a
a ook,,
hebben
g"espaard,
verbrijzeld,
v
b j
, en wat
a de menschen
c
bb
aa , wordt
g-esloopt door den tijd;
dat
vijftig
j
j ; het is te-, voorzien
v
a er over
v v
jaren niets meer over
zal
ja
v
a wezen dall
a een vvormlooze mengel-klomp, van
va steen..
Een
bouwwerk,, aanmerkelijk
afwijkende
in vorm
van
E
b
aa
j
a
j
v
va
de twee vvorige monumenten,, is de P
Prasat
a a Ta
Ta Keo,
K , zjjnde
j
een machtige
vierkantige
afg-eknotte pyramiede
met drie
ac
v
a
a
y a
terrassen,
aan vier
z~jden
omringd is
a
v
jj
, in eene ruimte die aa
door eene diepe gracht.
de vijf
welke men
ac . Uit
U
v j opschriften
c
er aa
aantreft,, bblijkt
dat
het
een
stichting
is
van
j
a
c
va <)iwaieten,
a
,
maar
jaartal
be-aa een jaa
a is niet g-evonden,
v
, en ook omtrent de b
stemming va
van P
Prasat
Keo vverkeert men in 't
a a K
' onzekere..
Oostwaarts
,,ran
Prasat
}{eo en ten N
N oorden va
van Ta
Ta
O
aa
va
P
a a K
Prom en K
Kedei strekt zich
v~jver of kunstmatig
P
c een groote vjjv
a
gegraven
meer nit over
eene lengte van
bijkans
vier kilo-av
v
va b
j a
v
meter OW.
OvV. en een
NZ.. Bijna
van
-'6 kilometer NZ
B j a in ''t midden va
droog,, vverheft zich
een eilandje
''t meer,, thans
a
c
a j met een
tempel,, bekend
onder den naam
van ]\{e
Bun.. Het
b
aa
va
M B
R gebouw
b
bestaat
uit
drie
terrassen,
waarvan
't
hoogste
b
aa in hoofdzaak
aa
a
, aa va '
vijf
van metselsteen draagt.
hoeken va
van
v
j torens va
aa . Op
O de vier
v
figuren va
van olifanten,
''t onderste terras
a stonden prachtige
ac
a
,
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van bbijna
grootte;; ,het inwendige va
van het terras
va
j a natuurlijke
a
j
a
bevat
eene
reeks
van
kleine
vertrekken.
b va
va
v
.
Op het tweede terras
men met trappen,
, welke
O
a stijg~t
j
a
geflankeerd
waren
door leeuwen.. O
Ook va
van dit terras
a
a
a was
a
Het b
bovenste
terras
''t inwendige vverdeeld in vvertrekjes.
j . H
v
a
aa , zooals
draagt,
a reeds gezegd is,, v~jf
v j torens,, waarvan
aa va de hoogte
niet meer dan
bedraagt.
beeldhouwwerk
a tien meter b
aa . Op
O het b
del" torens ziet men aafbeeldingen
van IIndra
j 01ifaant·
b
va
a op zijn
en va
van aandere figuren nit de IIndische
mythologie.
Ver-c c
y
. V
scheiden
standbeelden
van B
Brahmanistische
godheden,, o.a.
c
a b
va
a
a
c
.a ..
een seaoone kop va
van Qi"ra,
a, werden in 1882
1882 nog
- door
opgemerkt..
AA yy m 0 n i e r ter plaatse
aa
Op eenigen aafstand
westelijk
van ''t meer stroomt de
O
a
j va
rivier
Siem R
Reap.
ligt een bbrug
beide oevers
v
S
a . Hierover
a die b
v
H
v
tegenover
een del" poorten va
van de hofstad
vverbindt,
b
, recht
c
a
v
Angkor T
Thorn.. De
brug b
bestond nit een t,vintigtal
A
D b
a bogen~
b
,
waa,rvan
nog
zestien
over
zijn.
Onmiddellijk
nadat
men
de
aa va
v
j . O
j
a a
brug
overgestoken
is,, treft men in een cdicht
en bbijna
j a
b
v
c
ondoordringbaar
de b
bouwvallen
aan va
van twee tem-aa
baa bbosch
c
va
peltjes,
j , waarvan
aa va men vveronderstellen mag"
a , dat
a zjjj* den weg
van de bbrug
naar
van A
Ang~kor Tholli
va
a
aa de staatsiepoort
aa
va
T
moesten flankeeren.
Deze
gebouwtjes,
die
een
anderen
stijl
j
a
. D
b
j ,
a
vertoonen
dall
men
in
de
oude
monUluenten
aantreft,
heb,
bv
a
aa
ben
als geheel weinig merkwaardigs,
c IDunten uit door
b
a
aa
, doch
den rijkdom
van hun b
beeldhouwwerk..
j
va
De rivier
Siem
Reap
bijj den NW
NW.. hoek van
D
v
S
R
a maakt
aa
b
va 't
'
bovenvermelde
meer
een
scherpe
bocht
en
stroomt
dan
in
b v v
c
b c
a
richting
verder.
N. en NO.
,oostelijke
j
c
v
. Ten
T
N.
NO . van
va dit gedeelte
del" rivier
ligt een geheele groep van
oudheden,, welke
v
va
A
van
vall
A yy m 0 n i e r samen.vat
aa
va "groep
va
a
va onder den naam
,
Prakhan."
behooren:: 1
P a a ." Riertoe
R
b
1'0.. het groote heiligdom van
va
Prakhan;
2°.
b.et
hiermee
in
verband
staande
nitgestrekte,
P a a ; 2° .
v ba
aa
,
m·aar
dl"ooge meel" met een tempeltje
j in
aa ondiepe en thans
a
't
gebollwtjes
nabij
ab j den grooten tempel
' midden;; 3°.
3° . allerlei
a
b
j
of aan
de boordeD
van
een
b
a men evengoed
v
aa
va het meer,, dat
zon kl1nnen noemen..
vvijver
jv
Deze
watervlakte,
aan de vvier zijden
ingesloten door
D
a v a
, aa
j
dijken,
2500
van O
Oost naar
j
, meet ongeveer
v
2500 meter va
aa "iV
West,, en
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900 tot 1000
1000 meter va
van N
N oord tot Z
Zuid.. V
Vlak
aan den
900
a aa
dijk,
oostzijde,
is
gebouwd
een
kapel
a
b
binnen
een
bbuiten-j ,
j ,
b
muur,, met twee poorten welke bbekroond
zijn
'
j met het vvierhoofdige B
Brahmabeeld.
toegang
tot een
a
. De
D poorten geven
v
a
ab
buitenhof;; daarna
aan een gracht,
binnen-b
aa a komt men aa
ac , die een b
plein insluit.. Aa
Aan de hoeken aa
aan de oostzijde
ontwaart
j
aa
,
luen twee gebouwtjes
en,
in
't
midden,
4,et
heiligdom
in
den
b
j
,
'
Grieksch
bas-reliefs
stellen vvrouwen,,
'
vvorm, van
va een G
c kruis.. De
D ba
zeker weI hemeInymfen
y
vvoor..
Op het eiland,
drie meter bboven
a , hetwelk nauwelijks
a
j
v
O
den tegenwoordigen bbodem va
van het meer uitsteekt,, ziet
men bbehalve
a v een groote vvierhoekige waiervlakte,
a
v a
, heden nog
Z3
met lotussen bbedekt,, tal
van kleine vierkanie
bassins aals
v
a
ba
a va
geschaard
om een grootere ronde waterkom,
door
a
, omgeven
c v
c aa
een ringdijk
of kade.
van ''t water
is weer
j
a . IIn ''t midden va
a
een zeer klein eiland,
dam
met de
a , dat
a door een smal'ien
a
a
lrade
verbonden
is.
Midden
op
't
eilandje
rijst
een
vierkant
j
v
a
a
v b
. M
'
a
torentje
op,
nn
nog'
zes
meter
hoog.
Een
ontzaglijke
vijgoe. E
a,,cI j
vj j
,
booln, bedekt
met een netwerk van
b
va wortels bijna
b j a ''t geheele
b
bouwwerk,, zoodat
te zien is..
b
a weinig meer van
va de versiering
v
Men kan
nog onderscheiden
een "Wisnu
met vvier armen,
M
a
c
W
a
,
omgeven
van
aanbidders
en
hemelnymfen.,
v
va aa b
y
.,
Op een afstand
van
O
a a
va niet meer dan
a zestig meter west-waarts
van ''t meer ligt
het groote lleiligdom va
van Prakhan.
aa
va
H
P a a .
Een weg',, aafgezet met steenen posten,, vvoert van
E
va 't
' meer
naar
buitensingel va
valn P
Prakhall,
a den b
a a , waar
aa hijj overgaat
v
aa in
een straatweg,
die
over
een
breede
en
diepe
gracht
toegoang
aa
,
v
b
ac
a
verleent tot eene groote vvierkante
ruimte besloten
binnen
b
b
v
a
een ringmuur.. Deze
muur is door een b
berm van
D
va ongeveer
v
twintig meter gescheiden
van een muurwerk uit limoniet..
c
va
Een del' eigenaardigste
versieringen
van
E
aa
v
va den grooten muur
bestond
nit
reusachtige
Garuda's
in
steen.. Gelijk
b
ac
Ga
a'
G j men weet
is de Ga
Garuda
monstervog-el,
a de fabelachtige
ab ac
v
, de onverzoenlijke
v
j
en dooder del' slangen
en 't
van Wi
vijand
v ja
a
' rijdier
j
va
W s n u;;
eigenlijlr de door ''t luchtruim
vliegende b
bliksem,, die de
v
c
kronkelend kruipende wolkenmassa's
a a' doorklieft..
"\tVanneer
men de poort is binnengegaan,
Wa
b
aa , ziet men rechts
c
en links overblijfselen
van
waterbekkens
en alleenstaande
v b j
va
a
b
a
aa

-
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gebouwtjes,
gaande
bereikt men
b
j , vermoedelijk
v
j ccellen.. Verder
V
aa
b
een kruisvormig
terras
dat
de
intrede
vormt
van
v
a
a
v
va ''t eigenlijke
j
heiligdom.. Dit
omvatte,
zooverre
de deerlijke
toestand
D
va , voor
v
v
j
a
van vverval
bevindt
toelaat
va
va waarin
aa
''t geheel zich
c b
aa daarover
aa v
v
te oordeelen, drie concentrische
galerijen,
c c
c
a
j , kruisgangen,
a
, torens
en aandere gebouwtjes.
't
b
j . Over
Ov
' geheel herinnert het gedenk-teeken door zijn
van Ta
j plan
a en sierwerk aan
aa den tempel va
Ta Prom.
P
.
Als men P
Prakhan
A
a a vverlaat
aa en zich
c door de Noorderpoort
N
van de hofstad
Ang~kor T
Thorn zuidwaarts
bege'eft,
va
a A
aa
b
' , bereikt
b
men , bbinnen een uur de Zuiderpoort.
ver va
van daar
Z
. Niet
N
v
aa
verheft zich
een rotsachtige
heuvel
in den vvorm va
van een
v
c
ac
v
afgeknotte pyramiede,
honderd meter hoog-.. Het
a
y a
, ongeveer
v
H is
de heuvel
van Ba
Ba Kheng~,
bouwvallen
van
v
va
K
, op welks top de b
va
va
een tempel zichtbaar
hoofdgebouw
bestaat
c baa zijn.
j . Het
H
b
b
aa uit
vijf
v
j vvierhoekige terrassen,
a
, waarvan
aa va elk met twaalf
aa torentjes
,j
versierd was.
Rondom het benedenste
terras
v
a . IR
b
a stonden ook
torens;; hoeveel?
v
? is niet meer uit te maken.
a
. Het
H pad
a waaraa mede men den heuvel
bestijgt
voert naar
v
b
j
v
aa een geeffend
8
c vvlak
a
op den heuvelrug.
ontmoet daar
v
. Men
M
aa een onaanzienlijlr
aa
-a j ;c
steenen g~ebouwtje
van jjongeren datum.
dient ter bbe-b
j va
a
. Het
H
c
schutting
van een z.g.n.
van B
Buddha",
c
va
. . . "voetafdruk
,v
a
va
a", is ill.
werkelijkheid,
evenals
de
"heilige
voet"
op
de
Adamspiek
j
,
v j a
,
v
"
A a
van C
Ceilon,, eene uitholling in den vvorm va
van een vvoet va
van
va
reusachtige
afmetingen.
geheel is vverlakt
en verguld,
ac
a
. Het
H
a
v
,
de teenen zijn
duidelijk
aangegeven,
is vvoor-j
j
aa
v , de voetzool
v
zien va
van de kenmerken va
van een G
Groot Ma
Man of B
Buddha.
a.
Vermoedelijk
is
ook
hat
terrasvormig
gebouw
op
den
heuvel
V
j
a v
b
v
een B
Buddhistisch
heiligdom geweest,, hoewel A
A yy m 0 n i e r
c
van een aander gevoelen
is en zelfs de vvraag
va
v
aa opwerpt of
de "voetafdruk
van Buddha"
,v
a
va
B
a" oorspronkelijk
j niet een "Qiwa,Q ahet ook zij,
vvoet"
" zou geweest zijn.
j . Hoe
H
j, uit de eenige
inscriptie
die men ter plaatse
ontdekt heeft,, uit het jaa
jaar
c
aa
1283,
blijkt
dat
het
gebouw
toen
reeds
voor
den
Buddhis1283, b j
a
- b
v
B
tischen
eeredien:;t b
bestemd was.
c
a .
Aan de N
Noordelijke
uitloopers van
Aa
j
v staat
aa de
va den heuvel
toren va
van Ba
Baksei Tjangkrang.
belangrijkste
hiervan
Tja
a . Het
H
b a
j
va is
eene lang'e
Sanskrit-inscriptie,
der poort
a
Sa
c
, welke op de zijwanden
j a
is aa
aangebracht.
Deze
oorkonde
noemt,
na
eene
aanroeping"
b ac . D
, a
aa
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van de vvoornaamste
Indische
g'oden en va
van Ka
Kambu,
va
aa
c
b , den
'stamvader
der
Kambodjanen,
eene
gansche
reeks
van
vorsten,
Ka
b
ja
,
a
c
a va
va v
.,
met roemr~jke
vermelding van
hUD v
vrome v
verdiensten;; ''t
j
v
va
'Opl"ichten
van
Lingga's
Brahmanistische
godenbeelden.
,
c
va
L
a' en B
a
a
c
b
.
Van Ya
Ya90warman
wol"dt gezegd dat
Va
a
a
a hijj den Ya90dharaYa
a aheeft laten
graven.
is bedoeld
het meer
vvjjver
j-*v
a
av . Hiermede
H
b
waarin
vroeger b
beschreven
tempel Me
aa
''t eilandje
a j met den v
c
v
M
BUll
ligt.
Verder
vernemen
wij
uit
dezelfde
inscriptie,
B
. V
v
j c
, die
in 947
947 op bbevel
van .Rajendrawarman
v
va
RAj
a a
a is opg·esteld,, dat
a
deze koning op bbedoelc1 eiland
een L
Ling'ga
op-a
a had
a laten
a
richten
en een aander in I"Qiwa's
c
,q a' stad";
a " ; en dat
a de oorkonde
zelve
van
een' goudell standbeeld
van
v rnet de oprichting
c
va
a b
va
Qiwa
in
onmiddellijk
vel"band
staat.
a
j v ba
aa .
Aan de W
Westzijde
van A
Ang'kor T
Tholl loopen westwaarts
Aa
j
va
aa
twee groote wegen,, de eene uitgaande
van ~e W
Westerpoort
aa
va
(ler stad,
andere va
van den zuidelijken
buiten.singel.
Ze
a , de a
j
b
. Z
strekken zich,
loopende,, een UlIr vver nit
c , steeds evenwijdig
v
j
en gaan
in machtige
dijkell,
aa dan
a over
v
ac
j
,,.waarvan
aa va de uiteinden
cloor een dwarsdam
verbonden
zijn.
dijken
omboorclen
a
a
v
b
j . Deze
D
j
b
€en groote vvierhoekige watervlakte,
Westen al
' W
a
v a
, die naar
aa 't
a
dieper wordt,, tel' lengte va
van dl"ieduizend en ter b
breedte
van vvijftienhonderd
meter.. Dicht
bijj den oostelijken
oever
va
j
D c
b
j
v
van
't
water
ligt
op
gelijken
afstand
van
beide
evenwijdige
va '
a
j
a a
va b
v
j
vvegen of dam
a men een eilandje
a j met een monument,, hetwelk
evenals
zijn
in ''t meer aa
aan gene zijde
del" rivier
v a
j wedergade
a
j
v
den naam
draagt
van M
M.e B
Bun.. HH et heilig·aom,, of wat
aa
aa
va
a het
.anders
moge geweest zijn,
vierkant
watera
j , bestaat
b
aa nit een v
a
a
bekken,
besloten
binnen
een
ringmuur,
die
versierd
is
met
b
, b
b
,
v
portico's
steenweg,, de vvoortzetting va
van
c ' en torentjes.
j . Een
E
een aanderen die oostwaarts
zich
a
aa
c uitstl"ekt tot waar
aa 't
' water
in Oin zich
bbegint,, gaat
aa een eind het waterbekken
a b
c in drieen
8
te splitsen,, zoodat
van een Latijnsch
a het figuur va
La j c kruis ontstaat.
aa .
In de onderlaagvan ''t b
bouwwerk,, dat
vool" een b
bel-I
aa va
a men v
men een ba
bas-relief
ondekt,, waarop
drie
vvedere hondt,, heeft
b
aa
Wisnu-beelden
gebeiteld
zijn.
W
-b
b
j .
Na een vvluchtigen
blik geworpen te hebben
op de
Na
c
b
bb
overblijfselen
der oudheid in de omstreken va
van
vvoornaamste
aa
v b j
Angkor
Thorn,
zullen
wij
de
merkwaardigheden
van
dezen
A
T
,
j
aa
va
a
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,
ouden vorstenzetel
in oogenschouw
nemen.. Angkor
Thorn,
v
c
A
'
d.i.
de
Groote
'Stad,
nit
angkor,
eene
verbastering
van
't
. .
G
'S a ,
a
,
v ba
va
,
Sanskrit nagara,
Khmersche
woord vvoor "groot"-,
Sa
a a a, en het K
c
"-'
eertijds
genoemd Kambupuri
en Ya
Ya90dharapura,
j
Ka b
a a
a, moet ge-sticht
zijn
900 naa Chr.
Na een vv\jftiental
jaren
c
j omstreeks 900
C . Na
j
a ja
onder de regeering van
te zijn
va twee koningen verlaten
v
a
j ge-weest,, werd ze wedel' de hofstad
van BRaj
a va
A j endrawarman
a a
a
in 944
944 of daaromtrent.
Van toen af tot den tijd
aa
j van
. Va
va de
15 eeuw schijnt
invallen
del' S
Siameezen
in de 14
14de en 15de
het
va
a
c j
de gewone vverblijfplaats
del"
Kambodjasche
koningen ge-b j
aa
c
,Ka
b
a c
bleven
b
v D te zijn.
j .
De
stad
beslaat
vierkante
ruimte,, welke omgeven
D
a b
aa eene v
a
- v
is door een blJreede g~racht
en machtige
wallen.
ac
ac
a
. Vijf
V j groote
wegen geven
door even
zooveel
poorten toegang~
tot het
v
v
v
ainwenclig'e
Ofschoon
de omvang
bijna
, del" stade
a . O
c
va
b j a drie llur
vrijj aa
aanzienlijk
is,, vertoont
Angkor Thorn
bbedraagt,
aa , dus v
j
v
A
T
lJ1eer het karalrter
van
een
weidschen
Kraton
of
iets
a a
va
c
K a
aals
het K
Kreml va
van. Moskou
dan
M
a van
va wat
a wijj eene stad
a plegen
te noemen.. Ret
was
versterkte
plaats,
aa va de
R
a eene v
aa , waarvan
I'uimte was
met b
bijbea ingenomen door ''t koninklijk
j paleis
a
jb hooren,, door vverscheiden
groote en kleine
heiligdommen,,
c
door aandere openbare
gebouwen,
ba
b
, pleinen,, en vijvers.
v jv
. Behalve
B a v
de }jeden van
't
koninklijk
huis,
mandarijnen
en
soldaten,
j
a
va '
,
a a j
kan
een b
beperkt aa
aantal
e1" gehuisd hebben.
a slechts
a menschen
c
bb .
c
Neringdoenden,, koop-- en aambachtslieden,
N
bac
, kortom de geheele
burger~j
en
b
j woonde in den omtrek,, waar
aa ook
a de markten
a
de openbare
parken
waren.
ba
a
a
.
De vvijf
of bruggen
welke toegang
gaven
D
j straatwegen
aa
b
a
av
tot de stad,
aan de O
Oostzijde
a , -- waarvan
aa va twee aaIleen aa
j
waren
afgezet met eene ba
balie aa
aan weerszijden,
a
j
, waarvan
a
aa va ieder
54 reuzenbeelden
in zittende houding vvertoonde..
54
b
Het
inwendige
del' stad
H
a is tegenwoordig een wildernis,,
begroeid met slingerplanten.,
doeri en de groote
b
a
, bamboe
ba b
van een dicht.,
Europeanen
ondoordringbaar
a
bboomen va
c , voor
E
baa
v
bosch,
van wilde dieren en slangen.
het
b
c , het vverblijf
b j va
a
ya . AIleen
A
middelgedeelte del" plaats,
overaa , 'waar
aa de merkwaardigste
aa
v blijfselen
bijeenstaan,
eenige paden
toegankelijk.
b
j
b
j
aa , is langs
a
a
j .
a
Gewoonlijk
Europeesche
onderzoekers de stad
G
j
bbetreden de E
c
a
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door de Zuiderpoort
en volgen
dan
v
a een pad
a dat
a door 'to
'
bosch
naar
leidt.. Wanneer
men
een
b c regelrecht
c
aa 't
' Noorden
N
Wa
eind weegs heeft afgelegd,
men een gehuchtje
a
, bereikt
b
c j en
in de nabijheid
overblijfselen
van
pagoden
ab j
v b j
va Buddhistische
B
c
a
a
en kolossale
Buddhabeelden.
B
ab
.
B
Een
weinig ten N
Noorden van
va 't
' g"ehucht,
c , nog v66rdat
v66 a
men de bouwvallen
van 't
treft
men
b
va
va
' koninklijk
j paleisbereikt,
a
'b
,
een v
vierkante
gedenkzuil aan,
met eene
a
aa , waarvan
aa va de z~jden
jj
lange
Sanskl"it-inscriptie
bedekt
zijn.
a
Sa
c
b
j . De
D zuil is opgericht
- c
tel" herdenking va
van de overwinningen
en vrome
stichtingen
v
v
c
van
veldheer San
va den v
S a g g ram
a ,a,a, van
va wien reeds in 't
' overv zicht
del" geschiedenis
des lands
sprake
is
geweest.
In
c
c
a
a
. I den
tekst kan
men
twee
in
aard
geheel
verschillende
gedeelten
a
ac
v
c
onderscheiden.
eene,, g"eheel in versmaat,
bevat
c
. Ret
R
v
aa , b
va eene
c
j
b
c jv
dichtel"lijke
beschrijving
van
den veldheer
San
va
v
Sa g g I" a ill a,
a,
die drie gevaarlijke
opstanden
dempte en daarvoor
den dank
vaa j
a
aa v
a
des konings inoogstte.. De
vroom
als dapper:
D held was
v
v
a even
a
a
:
hijj stichtte
in
1066
verscheiden
aan
Qiwa
gewijde
killize-c
1066 v
c
aa c a
j
narijen
en richtte
ook tel" eere va
van Qiwa
van den koning
a j
c
c a en va
een Lingga
L
a Ope.
lets vvel"der dan
J
a de plaats
aa waar
aa de gedenkzuil g"evonden
v
is,, oostelijk
aan de vvoorzijde
van
't
koninklijk
paleis,
j aa
j
va '
j
a
, ont-waart
men
een
tiental
torens
op
eene
rij,
waarin
Aymonier
aa
a
64
j, aa
A y
,meent te herkennen de torens die vvolgens een C
Chineesch
c
schrijver
van de 13
l3de eeuw v66
v66r het paleis
staan
c jv
va
a
aa en,, naar
aa
zeggen,, dienen moeten bbijj de godsgerichten.
''s mans
a
c
. Ilets,,
meer oostelijk
zichtbaar,
van
j zijn
j een paar
aa gebouwtjes
b
j*
c baa , va on-bekende
bestemming.
b
b
.
Vervolgt
men ''t pad,
de oostzijde
'van de
V
v
a , dat
a langs
a
j
'va
van ''t paleis
loopt",- d~n
ontdekt men in ''t
bbouwvallen
va
va
a
a
Noordoostelijk
stadskwartier
een groep va
van rUlnen,, welke
N
j
a
a
van
Preah
Pithu.. Deze
groep'
bbekend staat
aa onder den naam
aa
va P a P
D
omvat,
volgens
To
urn
ere
au,.
vijf
gebouwtjes
van
geringe
va , v
T
a ,. v j
b
j
va
terrassen
met torens,, een
aafmetingen,, twee kruisvormige
v
a
aantal
uitgedroogde water-·
vvierhoekig terras
a en een aa
a thans
a
a
de bbeteekenis va
van dit geheele samenstel
van
bbekkens.. Over
Ov
a
va
men schier
der
bbouwwerken,, waarin
aa
c
aaIle bbestanddeelen
a
Kam.bodjasche
godsdienstige
bouwkunst
vereenigd
vindt:,
Ka b ja c
b
v
v
:.
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torens,, pyramieden,
terrassen
en waterbekkens,
y a
, kruisvormige
v
a
a
b
,
zijn
de
geleerden
het
niet
eens.
~I
0
u
r
a
is
va,n
oordeel
dat
j
. A
a
va
a
aa
va samenkomst
het een plaats
van
voor
schaakspelers
van
a
v
c aa
va aanaa j
zienlijken
rang
zou kunnen wezen,, zooals
volkomen
a
a de anders
a
v
onbetrouwbare
overlevering
wile. De
b
ba
v
v
D La
L a Gree
G 4 meent er een
verblijf
voor aanzienlijke
personages
in te kunnen herken-v
b j v
aa
j
a
nen,, terwijl
A
y
ill
0
n
i
e
r
de
gissing
oppert dat
j A y
a het geheel
c
een kweekschool
voor geestelijken
was.
v
j
a .
Westelijk
van
de bbeschreven
groep,, niet ver
van
W
j
va
c
v
v
va de
Noordzijde
van 't
van twee tempeltjes
N
j
va
' paleis,
a
, zijn
j de ruinen va
j
zichtbaar.
eene,, Preah
Palilay
c baa . Het
H
P a Pa
ay geheeten,, is omgeven.
v
van een vierkanten
muur en aan
voorzien va
van
va
v
a
aa de Oostzijde
O
j
v
b v
een belvedere
in kruisvorm,
met leeuwen,, Naga's
v , versierd
v
N a' en
beelden va
van woest b
blikkende tempelwachters.
binnen-b
ac
. Op
O het b
plein kan
van
a men de sporen onderscheiden
c
va een afgeknotte
a
pyramiede
in drie verdiepingen,
bovenste
vIak
y a
v
, waarvan
aa va het b
v
v
a
een toren droeg.. Ret
tweede
tempeltje,
waaraan
de
inboorH
j ,
aa aa
b
ling-en den naam
van
Wat Tep
Pranam
geven,
vier-aa
va Wa
T
P
a a
v , is een v
kant
terras
binnen een ringmuur,, dat
a
a b
a tot onderlaag
aa diende
van een ontzaglijk
afgodsbeeld
in zittende honding,, waarva
a j a
b
aa schijnlijk
Buddha,
een ter plaatse
ontdekte gedenk-c j j een B
a, want
a
aa
zuil met Sa
Sanskrit-tekst
leert ons dat
een klooster
a de stichting
c
was
van B
Buddhistische
monniken.. De
bevat
a va
c
D tekst b
va o.a.
.a . ook
een geslachtslijst
van YY aa 99 0 war
en den lof diens
ac
j
va
a man
a
vorsten,, waaruit
men mag
dat
v
aa
a opmaken
a
a het klooster door
of onder hem gesticht
is,, dus om en b
bijj ''t jaa
jaar 900
900.. E
Een
c
kort opschrift
in
de
landstaal,
aan
den
voet
der
zuil,
is
van
c
a
aa , aa
v
,
va
later
dagteekening;
Koning S
Sur
yaw aa r-a
a
; het vvermeldt dat
a K
- ya
ill a
a n in 1005
1005 dienaren
schonk
bewakers
van de landea
c
aals b
a
va
a
rijen
des kloosters..
j
Ten Z
Zuiden va
van 't
van een
T
' paleis,
a
, op geringen aafstand
a
va
der uitgangen
en
in
't
middelpunt
van
de
stad,
rijst
het
a
'
va
a , j
indrukwekkende bbouwwerk va
van Ba
Ba P
Puon omhoog.. Het
H
heeft zeven
telkens inspringende vverdiepingen en was
be-v
a b
kroond met een toren,, thans
ineengestort.. Van
a
Va de vverdiepin-gen op vvi~rhoekige terrassen,
en torentjes
a
, waarvan
aa va de trappen
a
j
nog gedeeltelijk
zichtbaar
zijn,
verdient
de
tweede
eene
j
c baa
j , v
buitenmu'ur is bbedekt met bbeeld-bbijzondere
j
vvermelding.. De
D b

o.. EE.. IV
10
0
IV 10
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houwwerk in tamelijk
Op den muur die
b
a
j goeden toestand.
,
naar
't
Oosten
gekeerd
is,
ziet
men
aan
aa ' O
aa den eenen hoek
: strijdwagens,
voorstellingen va
van gevechten:
v
v c
j
a
, boogschutters,
b
c
,
drommen va
van krijgers
g'ewapend
met knotsen,, lansen,
zwaarj
a
a
aa
,
den;; in een hoek een gewond vvorst met twee personen in
biddende hOllding naast
hem.. De
andere kant
vertoont een
b
aa
D a
a
v
vreedzamer
tafereel:
een
god
die
de
hulde
zijner
aanbidders
v
a
a
:
j
aa b
ontvangt;
va
; een vvorst op een stier gezeten,, en een dame
a
rustende onder een sierl~ike
nis.. Ret
schijnt
niet twijfeljj
H
c j
j achtig,
Aymonier
e1" zich
uitlaat,
ac
, ofschoon A
y
c niet over
v
aa , dat
a
de tafereelen
ontleend z"iin
Mahabharata.
a
j aan
aa 't
' Ma
Ab A a a . De
D held,,
die gewond nederligt,, is B
B hIs
a, de opperbevelhebber
der
1 ill a,
b v
bb
Kaurawa's;
vereerders
ontvangt,
v
Ka
a a' ; de god die de hulde zijner
j
va
,
nadat
hebben,
a a door zijn
j toedoen de Pandawa's
PA a a' overwonnen
v
bb ,
is K
I{ r s n a,
a, de wagenmenner
van
A r jj una;
op den
a
va A
a ; de vorst
v
stier is Y
Yu d his t h5, r aa naa de overwinning';
voor-v
; hijj wordt v
gesteld aals zittende op een stier om aa
aan te duiden,, dat
a hijj
de zoon is va
van D
D hal"
a, wiens rijdier
de stier is.. De
a ill a,
j
D dame,
a
,
behagelijk
Dr aau pad
1, de gemalin
b a
j onder eene nis gezeten,, is D
a 1,
a
del" PA
Pan d a'
a~w a'
a's,. wier wraakgevoel
door de nederlaag
aa
v
aa harer
a
bittere vvijanden
bevredigd
is..
b
ja
b
v
Aan de twee hoeken va
van den N
Noordwand
merkt men
Aa
a
dezelfde aafwisseling op va
van tafereelen
van
oorlog
en vvredea.
a
va
Op den vvoorgrond staat
veelhoofdig' persoon op een
O
aa een v
kr~jgswagen
door leeuwen getrokken,, vverwoed strijdende
j
a
j
te midden va
van een hagelbui
van pijlen.
Aan den strijd
a
b
va
j
. Aa
j
neemt een leger va
van aapen deel.. Ret is duidelijk
dat
hier
j
a
een tooneel uit het R~m~yana
afgebeeld.
RA Aya a is a
b
. Volgens
V
A yy ill 0 n i e r zou de held op den leeuwenwagen
neg"en
A
a
a
hoofden en vveel aarmen hebben,
moet
bb , doch
b zonder twijfel
j
het aa
aantal
armen twintig,,
a hoofden Ltien zijn,
j , en dat
a del" a
want
niemand
anders kan
bedoeld zijn
a
a
a
a b
j dan
a Rawana,
B
a a, de
koning va
van La
Langka,
die
ten
slotte
door
R
ill
a.
en
diens
A,,,
R 6 a.
bondgenooten,, de aapen,, overwonnen
wordt..
b
v
Alvorens
tot de bbeschrijving
van het koninklijk
A
v
c jv
va
j paleis
a
te gaan,
verwijlen
bijj een gebouw
dat
als
over
v
aa , moeten wijj v
j
b
b
a a
een aa
aanhangsel
van
het
terras
aan
den
N.O.
hoek
kan
a
va
a aa
N .O .
a
c
beschollWd
worden.. Ret
is de zoogenaamde
"Belvedere
van
b
c
I
aa
„B
v
va

a

- 67
67den melaatschen
koning".
van dit gebouw,
aa c
". De
D mureu va
b
, een
b
j a kruisvormig
bijna
terras,
zijn
bedekt
met
verdienstelijk
v
a ,
j
b
v
j
beeldhollwwerk in hoog-relief.
b
. Er
E is geen spoor meer over
v
van eenig bbOllwwerk bboven
op het terras;
ontwaa,rt
va
a ; aIleen
a
aa
v
llien onder een b
bladerdak
standbeeld
van den
a
a het beroemde
b
a b
va
koning",
het heet.. Dit
beeld,, thans
aa c
", zooals
a
D b
a
,,"melaatschen
11alf
verbrijzeld,
stelt
levensgroot
een
persoon
voor
in
zittende
a v b j
,
v
v
. De
houdingo.
steunt op de dij;
andere,, half
D linkerhand
a
j ; de a
a
g~esloten,
voorwerp dat
, houdt een v
a op een kroes gelijkt.
j . De
D
figuur is naakt,
zonder geslachtskenmerk;
Kam-aa , doch
c
ac
; de Ka
bodjasche
kunst,, met zeldzame
uitzondering,, is kuisch.
b
ja c
a
c .
De
inboorlingoen
vereeren
nog
heden
ten
dage
D
b
v
a ,-- het
beeld va
van den "melaatschen
koning".
is va
van
b
,
" . A.A.ymonier
y
aa c
oordeel
dat
bestaan
aan de overlevering
in
)
a er redenen b
aa om aa
v
v
dit geval
te hechten
en dat
Koning"
va waarde
aa
c
a het beeld
b
K
Y aa <;, 0 war
an vvoorstelt,, die A
Angkor T
Thorn stichtte
of
Y
a ill a
c
althans
de
eerste
vorst
was
die
daar
verbl~jf
hield.
Indera
av
a
aa v b j
. I
daad
komen in de opschriften
bijj den Ya
Yayodhara-vijver,
aa
c
b
a a-v jv ,
dien Y
graven,
Y aa c9 0 'v aarm aan heeft laten
a
av , eenige duistere
toespeling'en
voor op een g'root ongeluk dat
a
v
a hem getroffen
heeft en waarover
hijj in klaagtonen
uitbreekt.
aa v
aa
b
. IIn aallen
g--cvalle
is
de
inlandsche
overlevering
reeds
oud,
want
.een
va
a
c
v
v
, a
,
Chinees,, die in de 13de
eeuw Ka
Kambodja
C
13
b ja bezocht,
b
c , gewaagot
aa
van haar
is een koning" geweest die
va
aa in deze woorden:: "er
,
met j-Juelaatschheid
geslagen'werd."
van een koning"
aa c
a
." Ret
R geval
va va
die aa
aan hetzelfde euvel
geleden heeft,, staat
v
aa trouwens niet
aIleen in de g"eschiedenis:
a ria,
a
c
: men weet dat
a A
A za
a, koning
van
Juda,
door
melaatschheid
getroffen
werd,
zoodat
va
J a,
aa c
,
a h~jj
afgezonderd moest wonen en zijn
a
j zoon de regeering-o waarnam.
aa a .
Het paleis
is aa
aan den naar
Oosten gekeerden hoofd-R
a
aa ''t O
ingoaug
voorzien va
van een statige
pui met prachtige
ver-a
v
a
ac
v
siering~.
het fraai
. Vooral
V
a roemen de bbeschouwers
c
aa uitgevoerde
v
beeldwerk,, dat
jachttooneelen vvoorstelt.. Het
langwerpig
b
a jac
R
a
gebouw,
580 meter in de leng'te b
bijj 250
vvierkante
a
b
, ongeveer
v
580
250
breedte,, heeft twee evenwijdig
loopende muren,, die door
b
v
j
g"escheiden
zijn
den geheelen omtrek
,een diepe g"racht
ac
c
j over
v
NO.. hoek..
bbehalve
a v aan
aa den NO
Door de hoofdpoort,, welke b
beschreven
wordt aals een
D
c
v
o
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paviljoen
met zu1.lengangen
aan
av j
a
aa weerszijden,
A
jc , komt men aan
aa
v
,
een vierkanten
voorhof,
waar
men
.nog
sporen ziet van
v
a
aa
va ge-b
j . Van
Va dezen voorhof
bouwtjes
en torentjes.
komt men 01"
j
v
een ruimer plein.. Onder
de bouwvallen
welke men daar
O
b
va
aa
aantreft
kan
men nog onderscheiden,
een kruis-aa
a
c
, vooreerst
v
vormig
terras;
een pyramiedachtig
g~ehouw,
v
a ; verder
v
y a
ac
b
, de zoo-aa
genaamde
Phimean
Akas,
verbasterd
uit
Sanskrit
VVimana.
P
a A a , v ba
Sa
W A a.
A .A a, d.i.
. . Wimana
Aka<;a,
W A a des Luchtruims.
L c
. Nu
N is Wimana
W A a in
't
o.a.
van
pracht' Sanskrit
Sa
.a. de benaming
b a
va een torenachtig
ac
ac gebollw,
b~jj de inboorb
, en het is dus mogelijk
j dat
a de naam
aa b
b
lingen trouw is overgeleverd.
gebouw
heeft drie vver-v
v
. Het
R
b
diepillgen met een g~aIerij,
torentjes,
a
j, acht
ac
j , en een torerr in
vIak.
''t midden op het bovenste
v a . De
b v
D gaIer~j
a
j was
a ontbloot
b
,
van bbeeldwerk,, maar
voorzien van
vensters..
va
aa v
va eene menigte v
Volgens de regelen del" Indische
bouwkunst,, zijn
V
I
c
b
j V'ensters
v
jjuist een eigenaardig
kenmerk va
van Wimana's,
aa
W A a' , en deze om-standigheid
pleit te meer vvoor de jjuistheid del" overlevering·.
a
v
v
.
Op de zijwanden
van
van den grooten toren
O
j a
va een poort va
zijn
aangebracht.
eene in ''t Sanskrit.
j twee opschriften
c
aa
b ac . Ret
M
Sa
,
dagteekent
van 31
910;; daarin
wordt hulde gebracht,
a
va
31 Maart
Maa
910
aa
b ac .
aan Qiwa,
van
aa
a, Wisnu,
W
, Brahma
B a
a en 91"1;
c 1 ; de lof vverkondigd va
wijlen
koning
Y
a
<;
0
war
man,
en
de
oprichting
vermeld
j
Y a c
a
a ,
c
v
van een bbeeld va
van M
Madhawa
van W
Wisnu}),
6,
va
a a ((een del" namen
a
va
door SSat
van genoemden vvorst..
a yy aA 9<; 1" aa y
y a,
a, een minister va
De aandere tekst in de landstaal
van
D
a
aa geeft eene opsomming va
de door SSat
schenkingen.
a yy 0,ac9 ray
a y aa gemaakte
aa
c
.
Achter het groote middenplein is er een aander,, dat
Ac
a
door een smalle
ruimte is gescheiden
van den westeIijken
a
c
va
j
muur,, waar
aa geen enkele opening is.. IIn dit gedeelte moeten
zich
de vvertrekken des konings en de vvrouwentimmer bbe-·
c
vvonden hebben,
bb , terwijl
j het dienstpersoneel in de smaIIe
a
ruimte daarachter
huisde.. E
Een gedeelte va
van de ruimte
aa ac
diende misschien
tot tuin..
c
De trotsche
koningsburcht
en de omliggtende bbouw-D
c
b c
werken moeten in de dagen
toen zijj nog in vvollen luister
a
pr~jkten,
schouwspel
opgeleverd
hebben.
Chi-j
, een prachtig
ac
c
v
bb . C
neesche
berichtgevers
uit
de
]
2de
eeuw,
opgetogen
over
c
b c
v
12
,
v
aanschouwden,
van torens met vver-aalles wat
a zij
j aa
c
, spreken va
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guIde en koperen koepeldaken,
en
a
, van
va een gOllden brug
b
in 't
algemeen
van
de
pracht
en
weelde
die
er
in
de
hof' a
va
ac
stad
heerschte.
Van aal die heerlijkheid
is weinig,, niets
a
c
. Va
j
bouwvallen,
van
vaatwerk,
cdan
a b
va
, brokken
b
va porcelein,
c
, vernist
v
vaa
,
g~ele en roode dakpannen,
a a
, enz.. overgebleven,
v
b v , maar
a wei-aa dat
nige is nog genoeg om een gevoel
van b
bewondering b
bijj ons,,
v
va
W
Westerlingen,
op
te
wekken.
,
.
Op vvier-- tot vvijfhonderd
meter afstands
ten Z
Z.O.
O
j
a a
.O . van
va
't
staat
Bayon,, volgens
't
' paleis
a
aa de tempel van
va Bay
v
' eenparig"
a
getuigenis del" F
Fransche
onderzoekers,, een jjuweel van
bouw-a c
va b
kunst.. "Het
is
niet
alleenlijk
het
schoonste
gebouw
der
a
j
c
b
,,H
a
,stad
Ang'kor
Thorn",
zegt
A.
y
ill
0
n
i
e
r,
"maar
zelfs
onder
A
T
",
A y
, , aa
.
aIle Ka
Kambodjasche
monumenten ontegenzeggelijk
a
b ja c
j het merk-waardigste
wegens de oorspronkelijkheid
en stolltheid va
van
aa
j
zijn
j bOllwplan."
b
a ."
't
van 't
aldus beIIn hoofdtrekken kan
a
' plan
a va
' geheel a
b schreven
worden:
een
enkele
buitenmuur,
insluitende
een
c
v
:
b
,
wordt door
vvoorhof;; een tweede insIlliting welke gevormd
v
eene galerij
met beeldwerken
en met een door een
a
j versierd
v
b
toren b
bekroonde poort aa
aan de Oostzijde;
O
j ; twee g"ebouwtjes
b
j
in den bbinnenhof;
galerij
a
; een tweede rechthoekige
c
a
j met
beeldwerk en Ikleinere galerijen
aan de hoeken;; een tweede
b
a
j
aa
kruisvormig'e
verdieping met galerijen
en vverscheiden
torens;;
v
v
a
j
c
eindelijk,
verdieping op een hoog ovaal
j , een derde v
vaa plat,
a ,
waarboven
zich
toren vverhief.. Men
zon
aa b v
c de groote ccentrale
a
M
het dus kl1nnen kenschetsen
~ls een klein park
binnen een
c
a
a
b
muur en om twee cconcentrische
galerijen;
voorts
terrassen
c
c
a
j ; v
a
pyramiedsgewijze
boven
elkander
geplaatst,
van
waar
y a
j
b v
a
aa , va
aa een
middelbouw
oprijzen.
vvijftigtal
j
a torens rondom een machtigen
ac
b
j
.
Een eigenaardigheid
waardoor
de Ray
B3,yon zich
van schier
E
aa
aa
c va
c
aIle
schepping'en
del" Ka
Kambodjasche
bouwkunst onderscheidt,
a
c
b ja c
b
c
,
is dat
grachten
noch
gewijde
waterbassins
heeft.
a zijj noch
c
ac
a
c
j
ba
.
WeI is "vaal"
Angkor Wa
Wat,, Ta
en P
Preaa
W
aa missen ook A
Ta Prom
P
Keo zulke ba
bassins,, doch
ze zijn
beschermd
door bbreede
K
c
j
b
c
grachten.
y ac
.
De naar
Oosten gekeerde hoofdingang,
men
D
aa ''t O
a , waartoe
aa
opsteeg
met een bbreede trap,
gaf
toegang
tot
een
terras,
)
a , a
a
a ,
van
zijtrappen
naar
va waar
aa men Iangs
a
aa den vvoorhofkon aafdalen.
j a
a
.
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b
c tot
De eerste galerij
zich
a
j of tweede insluiting vverbreedde
D
acht
kamers.
De
pilasters
zijn
versierd
met
lofwerk
en
nissen,
a
j
v
c
,
ac
a
. D
waarin
hemelnymfen
gevat
zijn.
Op
den
binnenmuur
y
va
j .
O
b
aa
waren
van aallerlei ca
aard.. De
D hoofdpoort eina
vvoorstellingen va
a
ab
digde in een koepel in den vvorm va
van een B
Brahmabeeld

met vvier aa
aangezichten.
c
.
De
tweede,
concentrische
galerijen
zijn
samengesteld
c
a
j
j
a
D
, c c
nit een bbuitenste galer~j
a
j met een door bbeeldhouwwerk vver-sierden munr en met vverschillende
loggia's;
c
a' ; vvoorts uit een
c
va
ietwat
ontvangt
a
j, die weinig licht
a donlrere middelste galerij,
van de derde galerij,
is..
a
va
a
j, welke een soort kloostergang
Het middelste of de derde vverdieping heeft den vvorIn
H
a
van
Latijnsch
die tot het terras
D vvijf
j trappen
a
va een La
j c kruis.. De
toegang
gaven,
tot bbewakers
woest bblikkende,, met
a
av , haldden
a
a
knotsen gewapenc1e
reuzen en dreigende leeuwen.. Rondom
R
a
een vijftigtal
a torens,, wier toppen gevormd
v
c
vverheffen zich
c
vj
.
worden door een bbeeld va
van B
Brahma
aangezichten..
a
a met vvier aa
c
Nog
indrukwekkender
dan
dit
alles
is
de
groote
toren
in
a
a
N
't
boven
z~jn
satellieten
uitsteekt,, "een
,
' midden,, die b
v
j vvijftig
j
a
wonder va
van b
bouw-- en b
beeldhouwkunst".
Ook deze toren
". Oa
eindigt in een vvierhoofdig Brahmabeeld
met hooge
B a
ab
-c lrroon..
Ondanks
den
staat
van
verval
waarin
de
Bayon
ver-aa
va
v
va
aa
Bay
v
O a
keert,, heeft men toch
nog
gelegenheid
genoeg
om
zich
eenig
c
c
denkbeeld
te vormell
van
aan
bas-reliefs,
, waaraa b
v
va den rijkdom
j
aa ba
van
vooral
kwistig vvoorzien waren.
a
j
a
.
va
v
a de tweede galerijen
Deze z~jn
beschreven
door Dr.
1),
c
v
D . Harma11d
H a
a
1),
D
j 't
' uitvoerigst
v
b
wiens mededeelingen A
A yy ill 0 n i e r overneemt.
v
.
Het
is
onbekend
wanneer
de
Bayon
gesticht
c is.. Ay
A y ill 0-b
a
Bay
H
nier houdt het voor
waarschijnlijk
voltooid
b
v
v
aa c j j dat
a de bouw
is geworden onder de regeering van
In
I d I" aa war
a ill all,
a ,
va
omstreeks 880.
opschriften die men
c
880. De
D korte Khmersche
K
op de wanden
heeft aangetroffen,
geen licht.
, geven
v
c . Het
H
a
aa
schrift
nadert
den
stijl
die
in
~ebruik
was
in
't
laatste
aa
jI
b
a
'
c
a
t~jdperk
del" oude epigrafie.
a .
j
Onder
aIle
overblijfselen
del" Kambodjasche
oudheid is
a
v b j
Ka b ja c
O
Angkor
Wat
en best
bewaarde.
b
b aa
. Ret
H is
A
Wa het meest bekende
b
1)
an
c , p.. 398-411.
398-411 .
1) Voyage
V ya
a Cambodge,
Ca b
, Appendice,
A
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dan
het omvangrijkste
va
j
bbouwwerk,, het meest grootsche
c
a ook b
in opzet en het indrukwekkendste,, hoewel in oorspronke-de palm
misschien aa
aan Ray
Bayon moet toegekend
worden..
Ilijkheid
j
a
van den gewonen regel is A
Angkor Wa
vVat
IIn aafwijking
j
va
met de vvoorz~jde
naar
~vesten gekeel"d.. Ret
j
R vvolgeus een
aa ''t W
weinig ingewikkeld plan,
a , hoezeer op heel ruime schaal,
c aa ,
aangelegde geheel omvat:
aaD
va : een l"ingmunr,, een bbreede g~racht
ac
en munr rondom een uitgebreid
park,
waar
waterbekkens
b
a , aa
a b
en b
bijgebouwen
een plaats
v66r
a v66
j b
aa vvinden;; een groot terras
het hoofdgebouw,
dat
met
z~jne
drie
concentrische
galerijen
a
c
c
c
a
j
b
j
,
hoven
elkaar
met elkaar
verbonden
b
v
aa oprijst,
aa v
b
j , welke galerijen
a
j
zijn
door aandere galerijen
en trappen,
j
a
j
a
., en open plaatsen
aa
insluiten met symmetrisch
gerangschikte
alleenstaande
huis-y
c
a
a
aa
g~alerijen
hebben
negen torens,, waarvan
jjes;; deze 9
a
j
bb
aa va de hoogste,
- ,
in ''t midden del" derde verdieping,
dekt..
b
v
, het hoofdgebouw
AIle zichtbare
g~edeelten va
van het geheel zijn
j gebouwd
b
A
c ba
van grijsachtigen
zandsteen,
van de bbe-va
j ac
a
, met uitzondering va
kleeding del" groote gracht
en va
van de grondvesten
van
ac
v
va
den eigenlijken
tempel..
j
Men zou A
Angkor Wa
Wat een eiland
kunnen noemen,, want
a
M
a
de gracht
die het aa
aan vvier kanten
omgeeft heeft eene bbreedte
ac
a
van tweehonderdmeter.. De
van de plaats
va
D geheele omtrek va
aa
bedraagt
5540
meter,
dus
een
uul"
gaans.
Over
het
water
b
aa
5540
,
aa . Ov
a
voert een dam
staatsiepoort,
bijna
j a
v
a naar
aa de weidsche
c
aa
, welke b
een derde va
van de westzijde
del" insluiting inneemt.. Eigenj
E
lijk is die poort een vvoorwerk,, een kunstig samenstel
van
a
va
c1rie poorten met hooge koepels,, va
van vvoorportalen
en
a
kruisgangen.
a
.
Veel mindel" aanzienlijk
aall
V
aa
j zijn
j de poortgewelven
v
aa de
drie andere
zijden
van den b
buitenmuur.. De
dezer
D versiering
v
a
j
va
poorten is onvoltooid
gebleven,
ze niet g~eheel..
v
b v , al
a ontbreekt
b
Zoo kan
der
Z
a men op een del" rllimten tusschen
c
''t lijstwerk
j
Noordel"poort
een
afbeelding
opmerken
van
"Wisn
u
met
N
a b
va W
zijn
op een tel" aaJrde
g~eworpen reus;; op een boogb
j voet
v
aa
nogmaals
denzelfden god,, die 't
aa
' hoofd van
va een gevallen
va
Oosterpoort,, ziet men den Reuzenvvijand
ja
vvertl"apt.
a . Aan
Aa de O
R
vorst
R ~ wan
a aafgebeeld
met een talrijk
g~evolg
van
v
RA
a a,
b
a j
v
va
Raksasa's.
R
a a' .
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a
Als men door de staatsiepoort
het park
bereikt,, wordt
A
aa
b
men getl'offen door een vverrassend
uitzicht.
V
a
c . V 001' zich
c ziet
men een met zandsteen
geplaveide
baan,
met vveel-a
av
baa , afgezet
a
koppige Na
N~ga's;
aan elke
a' ; iets vverdeI' twee gebouwtjes,
b
j , een aa
zijc1e
van ''t'' pad;
afstand
van vvier-jc
va
a ; recht
c
vvool"uit,, op een a
a
va
honderd meter,, rijst
statig
het hoofdgebouw
omhoog,, met
a
j
b
zijn
zuilengangen,
op-j open gaanderijen,
aa
j , bedekte
b
a
, trapswijze
a
j
klimmende daken
en
hooge
koepels
duidelijk
zichtbaar,
alIes
a
j
c baa , a
door het maagdelijk
bosch
omlijst
als het ware
j
a
a
aa
j
b
c dat
a het
park
bedekt..
a
b
De twee gebouwtjes
aan den kant
van
D
b
j
aa
a
va ''t pad
a vertoonen
v
den. vorm va
van een kruis,, waarvan
aan twee zijden
aa va de aarmen aa
j
galerijen
hebben.
versiering is maar
a
j
bb . De
D v
aa half
a vvoltooid..
De ingang
van 't
wordt vvoorafgegaan
D
a
va
' hoofdgebouw
b
a
aa en
gedeeltelijk
aan ''t gezicht
onttrokken door een groot kruis-j* aa
c
omgeven
is van
vvormig terras,
a , welks onderbouw
b
v
va een zuilenrij.
j.
De eerste vverdieping va
van ''t gebouw
rust op een vvier
D
b
meter hooge onderlaag,
versierd.. ZZe
aa , l~ijkelijk
j
j met lofwerk v
bestaat
uit een vvierkant
van
acht
bedekte
galerijen
met
b
aa
a
va
ac
b
a
j
dubbele
zuilenrijen,
en poorten.. De
bb
j , paviljoenen
av j
D muren del'
galerijen
zijn
g'eheel ingenomen door b
beeldwerk.. Ook
de
a
j
j
O
buitenzijde
del' vvertrekken en de fries waren
versierd met
b
j
a
v
afbeelc1ingen
van vvrouwen en van
heremieten.. De
b
va
va gebaarde
baa
D
bogen en bbovengevels
vertoonen tafereelen
die aa
aan 't
b
v
v
v
a
' RaR rnfiyana
Aya a ontleend zijn,
j , terw~jl
j de god die 't
' menigvuldigst
v
afgebeeld
is,, duidelijk
als W
Wisn u te herkennen is..
a
b
j a
Ret vverdient opgemerkt te worden dat
R
a de zuidelijke
j
.A.
y
ill
0
n
i
e
r
zich
uitdrukt:
"een
g'alerij
tegenwoordig,
zooals
a
j
,
a A y
c
:,
waar
van B
Buddhistische
standbeelden
en symbolen,
aa museum is va
c
a b
y b
,
ordeloos op den grond opgestapeld."
veronderstelt dat
a
a
." Hij
Hj v
a
het va
van lieverlede
gebruikelijk
v
b
j is geworden deze galerij
a
j te
als
een heilige plaats,
meer
toegankelijk
bbeschouwen
c
a
a
aa ,
j dan
a
de derde vverdieping.. vVat
daarvan
ook
zij,
zeer
stellig
is
Wa
aa va
j,
het gebon
geen B
Buddhistisch
heiligdom
b W oorspronkelijk
j
c
en hebben
de B
Buddhisten het eerst in lateren
tijd
bezit
bb
a
j in b
genomen..
Van de galerijen
del" eerste vverdieping stijgt
men met
Va
a
j
j
trappen
van
achttien
treden
op
tot
de
tweede.
De
a
va ac
. D trappen
a
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]{Oll1en uit op drie vvoorvertrekken
of portalen,
v
a
, van
va waar
aa
a
jj-a
j
lange
z~jgalerijen
zich
uitstrekken
tot
aan
de
koepels
der
c
aa
3
hoeken.. Het
beeldwerk vvertoont hetzelfde karakter
als
R
b
a a
a wat
a
men in de b
hogen del" eerste vverdieping aa
aantreft.. De
vakken
D va
g
tllsschen
de poortbog
c
b en stellen een reeks van
va tafereelen
a
vvoor
uit het R
Rama~yana.
Aya a .
De
derde vverdieping is een zuiver
vierkant,
D
v
v
a , waartoe
aa
twaalf
trappen,
een in ''t midden en twee aa
aan de hoeken,,
aa
a
, 46
van elke zijde
tioegang
ggeven.
trappen,
van veertig
va
j
a
v . Deze
D
a
, elk va
v
treden,, versierd
met b
beeldwerk,, worden
als het ware
bewaakt
v
a
a
a b
aa
door vier
leeuwen aa
aan weerszjjden,
v
j
, dus in ''t geheel door
96 leeu"ven..
96
Ret vvierkant,
buitenste omtrek ten naasten
R
a , waarvan
aa va de b
aa
bijj 58
58 meter op elke zijde
bedraagt,
b
j
b
aa , omvat
va buitengalerijen,
b
a
j ,
uitkomende op v
vier kubieke
vertrekken,, waarboven
zich
b
v
aa b v
c
koepels vverheffen,, vvoorts vvier middelgalerijen,
van ''t
c
a
j , die va
middelpunt va
van elke zijde
llitgannde
zich
j
aa
c wenden naar
aa een
vijfden
koepel,, een grooten aa
aan de v
vier zijden
open toren,,
j
v
j
het vvoornaamste
heiligdom
dat
aa
a het geheel beheerscht.
b
c .
Dit heilige del" heiligen,, of wat
anders zijn
D
a het a
j moge,,
heeft tot top een kegelvormigen
koepeI in vijf
v
v j trappen.
a
.
Twintig
uitspringende
hoeken
aan
den
omtrek
van
elke
T
aa
va
trap
aan den koepel het voorkomen
van een bbundel
a geven
v
aa
v
va
pilaren.
midaelvak
van elke zijde
wordt ingenomen door
a
. Ret
R
va va
j
beeldwerk,, grootenc1eels geschonden.
vvoorstellingen in b
c
. lYlen
M
kan
a nag
.- herkennen "V
'W is n u,, gtezeten op den Garuda.
Ga c a . De
D
tegenwoordige top steekt 34
meter
uit
boven
den
vIoer
der
34
b v
v
derde vverdieping,, en 60
60 bboven
den bbeganen
grond..
v
a
De indruk dien A
Angkor Wa
"'Vat op de bbeschouwers
maakt
D
c
aa
is overweldigend.
bewondering o.a.
v
. A
A Y
y ill 0 n i e r uit zijn
j b
.a . in
de vvolgende bbewoordingen:: "De
,D gorootheid en vvolmaakte
aa
symmetrie
van
't
plan,
de
harmonische
ontwikkeling
del"
lijnen
y
va '
a ,
a
c
j
en uitsteklren va
van ''t geheel,, het aangrijpend
en grootsche
aa
j
c
voorkomen va
van 't
v
' hoofdgebouw,
b
j cconcentl"ische
c
c
, ----hetwelk zijn
omtrekken bboven
elkander
plaatst
en b
bordessen en toegangen
v
a
aa
a
naar
doet samenloopen;
maakt
aa de ccentrale
a pyramiede
y a
a
; dit alles
a
aa
,fan
deze
bouwkundige
symphonie
een
van
de
indrukweklrendva
b
y
va
ste scheppingen
die een godsdienstige
zin heeft kunnen
c
0
b
9

9
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Bewonderenswaardig
is ook de zorgvuldigheid
aa
v
c
-uitdenken."
." B
waarmede
de
bijzonderheden
zijn
uitgewerkt,
alsook
het
b
j
j
aa
, a
talent,
en kwistigste vversiering die
a
, ontwikkeld in de rijkste
j
men zich
c denken kan.
aD .
"\Vat
bestemming va
van dit groot-j
b
Ta was
a de oorspronkelijke
sche
kUDstgewrocht
eener verdwenen
beschaving"?
c
v
b
c av
? Reden
H
c
ten da.ge,
a , gel,jk
j reeds met een enkel woord gezegd is,, beb Schol1wen
de
Buddhisten
het
als
een
heiligdoln
en
hebben
c
B
a
bb
zijj er tal
van B
Buddhabeelden
geplaatst.
beeld-a va
ab
aa
. Maar
Maa het b
110uwwerk is zuiver
Brahmanistisch,
van A
Angkor
a er va
v
B a
a
c , zoodat
-Wat aals eene Buddhistische
schepping"
geen sprake
kan
Wa
B
c
c
a
a wezen..
Eell aandere vvraag
E
aa is het,, of het weI zoo onbetwistbaar
b
baa
vaststaat
dat
A.ng"kor
W
at
een
heilig'dom
was.
Er
is
aanva
aa
a A
Wa
a . B
aa
.leiding vvoor die vraag,
verschenen
v aa , dewijl
jI in een onIangs
a
v
c
d'Angkor
Vat,, ancienne
resiVa
a c
,g'eschrift,
c
, getiteld "Le
,L Palais
Pa a
'A
4 dence
Bey
c des rois·' khmers,"
," de schrijver,
c jv , Generaal
G
aa de B
y lie,
4,
eene aandere meening vverkondigd
heeft.. Z~jn
betoog steunt
c
Z j b
voornamelijk
van een hoofd del" plaat...
v
a
j op demededeelingen va
aa ..
selijke
geesteIijkheid,
volgende verklaarde:
j
j
, die o.. ID.. het v
v
aa
:
"De tegenwoordige pagode
is oorspronkelijk
ge-j een paleis
a
,,D
a
weest.. D
De koning woonde g-ewoonlijk
in de Bay
Bayon,, te
j
Ang'kor T
Thorn,, met de koningin;; maar
hijj hier
A
aa wanneer
a
kwam,
nam
h,j
z~jn
intrek
in
een
paviIjoen
dat
ik
11 zal
a , a
j
ja
av j
a
a
wUzen."
verdeI'
dat
al
jj
." De
D schr~jver
c jv
vverhaalt
aa
v
a de monnik,, na
a a
de trappen
opgeklommE:,n te zijn,
c
a pyramiede
a
j , v66r
v66 de centrale
y a
stilhield en uitriep:: "Daar
,D6,6, woonde de konillg-.. De
B
a'
D Buddha's
die de vier
van de kruisvormige
pyramiede
verv
vvestibulen
b
va
v
y a
v sieren zijn
g"epIaatst."
en in bbijj er naderhand
a
a
aa ." NauwkeurigNa
jzonderheden wist de monnik de bbestemming van
aIle
onder-va a
deelen van
aan
zijn
j zeg-g-en,,
va
''t gebouw
b
aa te wijzen.
j
. VoIgens
V
was
av j
a hij
j de eenige onder de monniken die het paviIjoen
des koning-s kende,, "en",
voegde hijj er bbij,
is te vvreezen
, ", v
j, "het
,
dat
voor goed te 1001" zal
a na
a mijj de overlevering
v
v
v
a gaan."
aa ."
Ret ligt b
buiten 't
bestek,, en ook buiten
de bbevoegdheid
' b
b
v
van den schr~jver
dezer bbIadzijden,
welke va
van
va
c
jv
a j
, te beslissen
b
beide tegenstrijdige
meeningell de aa
aannemelijkste
is..
b
j
j
Ret is nog niet geIukt met jjuistheid het tijdstip
te
R
j
bepalen
waarop
Angkor
Wat
gesticht
is.
De
opschriften
b a
aa
A
Wa
c
. D
c
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a
in de galerijen
met bas-rel,iefs
bewijzen
door den vorm der
j
ba b
j
letterteekens aIleen
z66veel,
dat
ze
dagteekenen
uit de 12de
a
v
a
12
,, a
13
of de eerste he1ft der 13de
eeuw..
O
b
bedoelde
opschriften,
de talr~jke
basOmtl"ent
c
, alsmede
a
a jj
ba (reliefs zon zeer yeel
te zegg'en wezen,, indien. de l"llilnte het
v
toeliet.. Ze
Z zijn
j te belangl"ijk
b a
j om in eenige weinige regels..
a
afgedaan
te worden en zOllden verdienen
het onderwerp
aa
v
va eene afzondel"lijlre
a
van
verhandeling'
uit
te
maken,
j
v
a
a
, waarvoor
aa v
het hier niet de p1aats
toch
aa is.. Dit
D opstel heeft misschien
c
c
al
a het geduld van
va den lezel" op een te zware
a proef gesteld ;
g"enoeg om eenig denkbeeld
te geven.
is in elk geval
va lang'
a
b
v
va de r~jke
van
vondsten
op oudheidkundig gebied
in een zoo
jj
v
b
a
langen
tijd
hoelr del" aarde,
del" "Kinderen
j vergeten
v
aa
, het land
a
,K van
fIet is er vel"re
van daan
va Kambu".
Ka b " . }
v
va
aa dat
a niets meel" te
ontdekken en te onderzoeken zon overblijven,
v b jv , maar
aa hetgeen
tot nu toe aal aa
aan 't
is getogen,, is ruimschoots
vol' licht
c
c
v doende om de bewering
te staven
dat,
zllj de wakkerb
av
a , danlr
a
a
a c
heid del" F
Fl"ansche
onderzoekel"s,, eene bbelangrijke
bladzijde
a
j
b a j
is toeg'evoegd
aan de geschiedenis
der bbeschaving
in 't
al-v
aa
c
c av
' a
gemeen,, en del" IIndische
in ''t bbijzonder.
c
j
.

ORGANISATIE ONZER
VELDE
ORGANISATIE
ONZER WEERMACHT
WEERMACHTTETE VELDE
DOOR
DOOR

P. DONK.
P.
DONK .

1) heb
In een vvorig aartikel
I
b ik getracht
" - 1)
ac in eenige stellingen
cle grondslagen
aan te geven,
m.i.
a
aa
v , waarop
aa
. . de recruteering
c
van ons leger b
berusten moet;; in het vvolgende hoop ik in
va
enkele aandere mijn
meening uiteen te zetten omtrent de
j
wijze,
naar
het veldleger
zon kunnen
j , waarop
aa
aa die grondslagen
a
v
worden georganiseerd.
a
.

van een bbehoorlijk
veldleger is,,
1.
Voor de vvorming va
1. V
j v
in vverband
met
de
sterkte
onzer
infanterie,
uitbreiding
van
ba
a
,
b
va
andere
wapens
dringend
noodig.
Deze
is,
zonder
enorme
a
a
. D
,
opvoering
van het bbudget,, aaIleen mog'elijk,
v
va
j , aals men zich
c
getroosten wil ten aa
aanzien va
van de b
bereden wapens.
cconcessies
c
a
.
Deze kunnen zijn:
D
j :
a.. beperking
van de vredessterkte
aan
tot het
a
b
va
v
aa trekpaarden
aa
noodig'e vvoor de ' oefeningen;;
b. aafzien va
van uitbreiding
der cava
cavalerie,, gepaard
aan aafschaffing
b.
b
aa aa
a
van de rijdende
artillerie
en oprichting
van afdeelingen
va
j
a
c
va
a
rijwiel-infanterie;
j
- a
;
c.
verkorting
van
den
eersten oefentijd.
c. v
va
j .
is de zelfverdediging
het meest waarV 001' ons land
V
a
v
aa schijnlijke
oorlogsgeval,
behoud del' onafhankelijkva , hetzijj tot b
a a
j c j j
1) "Recruteering
van ona Veldleger"
van
" in het September
1)
,R c
va
V
S
b nummer va
"Onze
Eeuw".
E
".
"O

-
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heid,, hetzijj tot handhaving
del" onzijdigheid.
beide gevallen
a
. In
I b
av
j
va
moet ons leger in staat
veld den tegen-aa zijn,
j , in het open v
stander
af te wachten
en aalthans
eenigen tijd
a
ac
a
j tegen te houden,,
het aIleen
om geIegenheid te vverkIijgen
tot het in
aal ware
a
a
j
staat
van vverdediging
brengen
ouzel" stellingen.. Meer
dan
aa va
.b
M
a
waarschijnIijk
bieden
aa c j j zaI
a ons leger daarbij
aa b j het hoofd moeten b
aan een overmachtigen
tegenstander.
aa
v
ac
a
. Om
O . met goeden kans
a
den oorlog te b
beginnen toch,
zal
de
aanvaller
zorgen
een
c , a
aa va
leger tegen ODS te kunnen aafzenden,, dat
a grooter is dan
a het
onze.. "Wij
behoeven
ons niet toe, te rusten tot den strijd
Wj b
v
j
tegen het geheele D
Duitsche
of F
Fransche
leger;; Duitschland
c
a c
D
c anoch
Fl"a.nkr~jk
c F
a,
j zouden het noodig of ((met het oog op hunne
buren)
mogelijk
achten,, meer dan
betrekkelijk
b
)
j ac
a een b
j klein deel
van hun legel" tegen ODS af te zonderen.. Maar
va
A aa wijj moeten
weI vverwachten,
aanvallende
leger- sterkel" zaI
ac
, dat
a het aa
va
a zijn
j
dan
a het onze..
Bijj de bbepaling
van de sterkte va
van dat
a leger zal
a de
B
a a
va
vijand
voornamelijk
rekening
dienen
'te
honden
met
de
v ja
v
a 6 j
stel"kte va
van het hoofdwapen,
a
, de infanterie.
a
. De
D aanvallende
aa va
infanterie
verkeel"t in veel
ongunstiger omstandigheden
dan
a
v
v
a
a
de vverdedigende en moet derhalve,
op succes
te
a v , om kans
a
cc
hebben,
sterkel"
zijn.
Indien
we
van
beide
zijden
landweerj
bb ,
j . I
va b
a
formaties
buiten b
beschouwing
laten,
a
b
c
a
, zouden we tegenover
v
oDze ±
± 88000
88000 man
minstens een 100
100 5,125
a 125 batala infanterie
a
ba a (van 1000
1000 man)
jjons (va
a ) moeten verwachten.
v
ac
.
Voor onze infanterie
is deze mindere sterkte (zelfs
al
V
a
(
a
brengen
wij
overeenkomstig
het
ontwerp
del"
regeering
maar
b
j v
aa
48, 60
60 of 72-Ba
72 _Bataljons
in het vveld),
bezwaar.
48,
aj
), geen ernstig b
aa .
Zijj kan
vooral
- steeds den
Z
a -- v
a in den verdedigingsoorlog
v
sterkeren vvorm va
van strijdvoeren,
j v
, de vverdediging,, kiezen,,
en is in dezen v
vorm ruimschoots
opgewassen
tegen de aanc
a
aa vallende infanterie.
gunstige invloed
van den verva
a
. Deze
D
v
va
v dedigenden vvorm is echter
voor
de
artillerie
en
voor
de
c
v
a
v
cavaIerie va
van v
veel minder gewicht.
voert den
cava
c . De
D artillerie
a
v
strijd
artillerie
behoeft zich
j stilstaande;
aa
; de aanvallende
aa va
a
b
c niet
als de, infanterie
bloot te stellen door vvoorwaarts
te gaan;
a
a
b
aa
aa ;
zijj moge soms in het nadeel
zijn,
a
j , doordat
a zij
j zich
c plaatseaa
lijk
mindel"
heeft
kunnen
voorbereiden
en
haar
taak
moet
1j
v
b
aa
aa

- 7788 aanvaarden,
haar
a
aa reeds bbeschieten
c
,aa
vaa
, terwijl
j de tegenstander
kan
- maar
buiten
a aa in bhet aalgemeen,, en g'eringe vverschillen
c
b
rekening gelaten,
een zwakl\:ere
a
, zal
a
a
aartillerie door een
sterke bbedwongen worden.. D
De cava
cavalerie kent te paard
aa
aanval;
van
aa is dilS geen sprake
a
va
'a"aIleen maar
aa den aa
va ; vvoor haar
voordeelen
bij
de
verdediging,
zoolang
z:ii
niet
afstijgt
en
b
j
'
,
a
j
a
j
v
v
als
infanterie
optreedt.
Maar
dan
alB
een
infanterie,
die
a
a
. Maa
a
a
a
,
zeer duur is en vvoor bbet bbewakell
en va
vasthouden va
van
a
paarden
een groot deel ba
harer sterkte moet aafzonderen..
aa
De vverdedigende strijdvorm
kan
c vvoor de aartillerie
D
j v
a dus noch
n.och
voor
de
cavalerie
verschil
in
sterkte
neutraliseeren.
cava
v
c
a
.
c
v
In
het
algemeen
moet
daarom
de
zwakkere
verdedigende
I b a
aa
a
v
illfanterie
nagenoeg
door evenveel
cavalerie 11)) en aartillerie
a
a
v v
cava
worden aals de sterkere aajava
aanvallende infanterie;
a
;
bbijgestaan
j
aa
m.. aa.. w.. het vverdedigende leger rnoet naar
aa vverhouding sterker
.zij'n
in de bbereden ~vapens
dan
aarnvallende,
2
j,'
va
a het aa
va
, om den strijd
j
met goeden kans
op
succes
te
kunnen
aanvaarden.
.
a
cc
aa vaa
Het ongeluk wil echter,
als
va nature
a
a
R
c
, dat
a OliS leg'er,, van
"aangewezen tot de vverdedigaende rol,, toch
c in die wapens
a
.aa
naar
verhouding heel veel
zwalrker
is dan
legers..
v
a
a andere
a
aa v
B~jj de b
bovengenoemde
100 aa 125
125 Bataljons
het
B
v
100
Ba a j 8 van
va b
2)
DILitsche
of
Fransche
leger
2)
zouden
wij
normaal
een
tachtig
D
c
F a c
j
aa
ac

.a honderd batterijen
artillerie en eskadrODs
cavalerie moeten
A
ba
j
a
a
cava
verwachten.
ac
.
v
Ons
leger ka:q
O
a teg'enover
v die artilleriea
- en cavaleriemacht
cava
ac
slechts
stellen thans
en 20
of vvolgens
, c
a 15
15 esl\:adrons
a
20 batterijen
ba
j
llet ontwerp del" Regeering'
16
en 26
26 batterijen.
ba
j .
b
R
16 eskadrons
a
,Onze
cavalerie
en
artillerie
zouden
het
dus
tegen
een
drie
b
,O
cava
a
,a vijfmaal
moeten
opnemen..
a
6
A
v j aa sterkeren tegenstander
Bijj een dergaelijke
sterkte-verhouding
zon de cavalerie,
j
-v
cava
,
B
als
zijj zelfstandig
werd uitg>ezonden,, zoo snel mogelijk
a
a
j
moeten terugakeeren,, wilden we er nog een deel van
va terug-Z
',zien;; zon het
veldleger
onmogelijk
kunnen standhouden,
b
v
j
a
,
·en
een aalgemeene overhaaste
terug·tochb
hoogst bereilrb
v
aa
c ,' het
b

1)
weermiddel,, waarover
op p.. 107
1) Of
O een ander
a
aa v nader
a
107 e.. v.v .
2)
dier legers bedraagt
infanterie
2) De
D vredessterkte
v
b aa resp.
a . 625
625 bataljons
ba a j
a
482
cavalerie
en 574
artillerie;
779 bataljons,652
ba a j , 652
482 eskadrons
a
cava
574 batterijen
ba
j
a
; en 779
eskadrons
en 534
batterijen.
a
534 ba
j .
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aa zijn
j
bare
zijn.
Een zoo overmachtige
artillerie zal
ba
j . E
v
ac
a
a in staat
aanvaardt,
tot
zwijgen
te
,om de Ollze,, zoodra
a zijj den str~jd
j aa
,
j
vaa
brengen en haar
bedwang
b
aa met een gedeelte vvolkomen in b
a
te houden,, terwijl
j zijj met de rest zonder eenig g'evaar,
vaa ,
zonder kans
op vverliezen,, onze infanterie
kan
bestoken,,
a
a
a
b
die tegen de moderne,, door schilden
beschermde,
c
b
c
, artillerie
a
dan
Onder deze omstandigheden
a
vvollromen weerloos is.. O
a
kan
naar
van
1-a zelfs het streven
v
aa het bieden
b
va ernstig'en tegen-stand
veldleg'er en daardoor
ook vvoor de geheele
a
vvoor ons v
aa
veldleger
vverdediging des' lands,
a
, noodlottig worden.. Ret v
zal
vijand
slechts
zeer kort kunnen Ophol1den,,
a cdan
a ook den v
ja
c
z66
onzer vverdedigingswerken,,
66 kort,, dat
a het gereed maken
a
het stellen del" inundaties,
in
gevaar
ook
a
,
vaa komt en aldus
a
daardoor
de geheele vverdediging·.. Z
Zelfs b
b~ij --de meest lijde-aa
lijke
deze geheel te voeren
j" - vverdediging,, bij
b j het voornemen
v
v
in onze stellingen
- hebben
wijj om deze gereed te kunnen
D
bb
luaken
- een sterk vveldleger 11oodig;; geheel onmisbaar
a
baa is
het aals w~j
OilS
krachtig
wilden
verweren,
als
wij
.j
ac
v
, a
j niet
onmiddellijk
deel
van ons land
willen prijsj het overgroote
v
a va
a
j geven
en OliS vvrijwillig
in den hoek laten
dring~en.. I
In
v
j
a
ieder
geval
wijj een vveldleger noodig~ en als
' c
va hebben
bb
a wijj met
(lat
veldleg'er succes
willen bbereikeu.,, mag
het naar
a v
cc
a
aa verv honding niet zvvakker
zijn
aan
artillerie
dan
de
legers,
a
j aa a
a
, die
'\vijj aals vijandeljjke
kunnen vverwachten,
moet het
v ja
j
ac
, maar
aa

(laarin
naar
zijn.
aa
aa vverhollding sterkel"
a
j .
Men
kan
zich
dan
tevreden
stellen met ee11 klein
M
a
c
a
v
veldleger
(met
veel
minder
infanterie
oak dan
(
a thans);
v
, v
a
a ) ; of
men kan
streven
ll.aar
de
vorming
van
een
groot
veldleger,
a
v
aa
v
va
v
,
,vaarbij
eisch
te kunnen
aa b j men,, om aan.
aa . bovengenoemden
b v
'
c
c
voldoen,
getroost,, die mogelijk
v
, zich
c aIle
a
cconcessies
c
j zijn.
j .
Daar vvoor het
van den vvrede,, met handhavin.g
Daa
a behoud
b
va
a
av
van
belangen
en
voor
de
vel"dediging
des
lands,
va oDze eel" en b
v
v
a
,
a
een groot vveldleger va
van meer waarde
en
nut
is
dan
eenig
aa
a
ander
oorlogsmiddel,
a
.
, ja
ja onmisbaar
baa genoemd kan
a worden,, 1)
1)
zijn
we tot het laatste
Dat daartoe
j
aa
vverplicht.
c . Da
aa
cconcessies
c
noodig zijn,
budget b
buitensporig op te drijven,
j , om niet het b
jv ,
is duidelijk.
de onderhoudskosten van
j . AIleen
A
va de militie en
1) Zie
1)
Z hierover
v op page
a . 125.
125 .
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de paarden
zouden zonder deze,, bij
van
artillerie en
aa
b j uitbreiding
b
va a
cavalerie
tot
het
vijfvoud
van
de
bestaande
sterkte,
v
j
v
va
b
cava
aa
, een meer-dere jaa
jaarlijksche
uitgaaf
van ±
j c
aa va
± 88 millioen gulden vereischen.
v
c
.
beperking va
van
.Als cconcessie
noemde ik in de eerste plaats
A
c
aa b
de vvredessterkte aa
aan trekpaarden
tot het noodige vvoor de
aa
opleiding.. Feitelijk
bestaat
zon
F
j b
aa dit stelsel ook thans.
a . Men
M
aa , door
echter
met de toepassing
veel vverder kunnen gaan,
c
a
v
bijj de vveld-artillerie
even
als in het vvoorgedragen
steIsel
b
-a
v
a
a
ten aa
aanzien va
van de infanterie
is
uiteengezet,l)
de
vredesv
a
, 1)
batterijen
bij
mobilisatie
te
splitsen
in
twee
militieen
twee
j
bj
b
a
ba
landweerbatterijen.
Bijj de vveld-artillerie
kunnen dan
a
ba
j . B
-a
a aalle
trekpaarden
uit de paarden-militie
verkregen
aa
bbijj mobilisatie
b
a
aa
v
worden.. In
vredestijd
bijj de ba
batterijj zijn
jj de noodige
I v
j kunnen b
troepen-rijpaarden
voor de twee militie-- en de twee landweer
- j aa
v
a
batterijen,
totaal
60.
Deze
sterkte
is
iets
grooter
dan
ba
j ,
aa 60 . D
a die
van het ontwerp (52)
voldoende vvoor de opleiding..
va
(52) en is v
bezit
genoeg:: in 1902
Ons land
O
a
b
vvoor deze militie paarden
aa
1902
had
het 48714
48714 paarden
en meer
aa
vvoor persoonl~jk
a
j g'ebruik
b
dan
zullen zeer g-eneigd
a 185000
185000 werkpaarden.
aa
. De
D , eigenaars
aa
zijn,
bij
de
mobilisatie
van
het
leger,
deze
paarden
tegen de
j , b j
b
a
va
,
aa
volle waarde
aan den S
Staat
verkoopen -- aal ware
het
v
aa
aa
aa te v
a
maar
te ontgaan,
door
aa om de kans
a
aa , dat
a zijj zonder betaling
b a
den v
vijand
genomen werden.. Omtrent
de medewerking bb~jj
ja
O
de levering
bestaat
v
b
aa dus zekerheid..
Een aandere vvraag
is,, of de vveld-artillerie
met deze
E
aa
-a
paarden
zal
Waarschijnlijk
aa
a kunnen werken.. Wa-a
c j j zal
a z~jj minder
vlot zijn,
wanneer
zijj uitsl'uitend speciaal
afgerichte
v
j , dan
a
a
c aa a
c
paarden
aa
bbezat.
a . Er
E staat
aa tegenover,
v , dat
a zijj ook thans
a grooten-deels met nieuw aa
aangekochte
paarden
werken moet en zich
c
aa
c
in haar
bewegingen
toch
niet
kan
reg-elen
naar
de
beste
aa b
L c
a
aa
b
helft del' paarden;
in aandere landeD en
aa
; hetzelfde gebeurt
b
paarden-materiaal
moet in oorlogstijd
worden aangevuld
- a
j
aa
aa
aa
v
.
met niet-afgerichte
paarden,
del' aafge-c
, zoodat
a het percent
-a
aa
c
richte
paarden
dan
steeds kleiner wordt.. Bovendien
is
c
aa
a
B v
de hoofdtaak
van
de
artillerie
het
schieten,
waarbij
de
aa
va
a
c
,
aa b j
paarden
aa
bbuiten rekening bblijven,
jv , terwijl
jI de meeste evoluties
v
.
1)
1)

Zie hierover
Z
v op pag.
a . 460,
460, vorige
v
aafleveril1g.
.
v
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b
' vijands
v ja
buiten 's
vuur
zullen plaats
moeten hebben
en
v
aa
bb
daarom
eventueele
mindere vlotheid
niet
van
ovel"wegend
aa
v
v
va
v
belang
zal
b
a
a zijn.
j .
Rijpaarden
zijn
er in ons land
veel mindel" dan
R j aa
j
a
v
a trek-aa
paarden.
grootste deel daarvan
noodig
. Ret
H
aa va is bij
b j mobilisatie
b
a
v
c
voor
officieren
- vvooral
a ook del" reserve,
v , - - die dan
a bereden
b
worden.. Reeds
daarom
moeten in vvredestijd
R
aa
j de rijpaarden
j aa
vool" den troep aanwezig
zijn.
voorgedragen
stelsel
v
aa
j . In
I het v
a
is dit geen luxe,
daardo'Or
worden tevens
de noodige
x , want
a
aa
v
rijvoor
de opleiding vverkregen..
j- en trekpaarden
aa
v
Dezelfde
reden Inaakt
het recruteeren
van cava
cavalerie-D
aa
c
va
paarden
'uit de paarden-militie
onmog-elijk
en
andere
motievell
aa
aa
j
a
v
blijven.
uitbreiding
(claarteg-en
aa
a kllnnen dus terz~jde
jj
b
jv . Een
E
b
- van
va
de cava
cavalerie tot eene sterkte,, passend
b~jj ons infanterie-leger
a
b
a
moet derhalve
leiden.. Het
is daarom
a v tot enorme uitgaven
av
H
aa
'een zeer b
belangrijke
vraag
noodig is..
a
j
v
aa of die uitbreiding
b
De
cavalerie bew~ist
velerlei
diensten,, die in drie groe-D cava
b j
v
pen kunnen ,vorden samengevat;
bijj de troepen,,
a
va ; nl.. :: diensten b
op grooten aafstand
v66r het vveldleger en aals slagwapen.
a
v66
a
a
.
Diensten bbij
bewijst
de cavalerie
voornamelijlr
D
j de troepen b
j
cava
v
a
j
door te vverkennen en waar
aa te nemen op korte afstanden
a a
van aafdeelingen,, die op marsch,
zijn.
va
a c , in rust of in g-evecht
v c
j .
Deze
diensten
zijn
onontbeerlijk
voor
de
veiligheid
en
de
D
j
b
j v
v
rust der troepen en geen aander wapen,
de daarbij
a
, bezit
b
aa b j zoo
nuttige eigenschappen
van de cava
cavalerie:: snelheid gepaard
c a
va
aa
aan vvrijheid
van bbeweging bbuiten de wegen..
aa
j,
va
Voor dit doel is het daarom
zeer gewenscht
over
cavaV
aa
c
v
cavalerie te bbeschikken,
terwijl
dit
ook
voor
onze
middelen
c
,
j
v
bereikbaar
cavalerie in haar
b
baa is:: onze tegenwoordige
-y
cava
aa geheel
is daartoe
sterk genoeg.. IIn vvele gevallen
zal
aa
va
a de hierna
a te
noemen rijwiel-infanterie
haar
steUD. kunnen
j
- a
aa zeer krachtigen
ac
bijj . de uitvoering
van deze taak.
vverleenen b
v
va
aa .
Op
gltooten
afstand
voor
ket
veldleger
wordt va
van de cavacavaO
a a
v
v
lerie vverlangd:
van de
a
: dekking del" mobilisatie,
b
a , omsluiering va
bewegingen va
van het eigen leger en vverkenning va
van die va
van
b
het vvijandelijke.
zou het ov~rgroote
deel del" cavacavaja
j . Hiertoe
H
v
lerie vvereenigd met rijdende
artillerie tot een cava
cavalerie-j
a
brigade
zelfstandig
vooruitgezonden
moeten
worden
(als
b
a
a
v
(a
Z
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aa
" .) Onze
O
cava
zoogenaamde
"strategische
cavalerie".)
cavalerie
zon
, a
c
cava
als
zoodanig
tegenover
de strategische
cavalerie
van
den
a
a
v
a
c
va
cava
vijand
moeten optreden,, daarmee
gevechten
leveren.
v ja
aa
v c
v
. Zij
Z j ZOll
,vaarschijnlijk
tegenover
een zeer groote overmacht
komen
aa c j j
v
v
ac
te staan,
een vier(a c
aa , (allicht
v - of vijfvoudige,
vj v
, zie p.. 103)
103) en dan
ca
vrijwel
nutteloos aan
lJloot
staan,
v
j
aa groote verliezen
v
b
aa , terwijl
jI
w~jj haar
eerstgenoemde diensten niet missen kunnen..
aa voor
v
vVijj staan
daarom
voor
het dilemma:
te
W
aa
aa
v
a : of
U onze cavalerie
cava
moeten uitbreiden
met b.v.
b
b .v . een twintig·tal
a regimenten,, of
ons het gemis dezer diensten te getroosten,, voor
zoover
v
v
wijj er niet op andere
wijze
in kunnen voorzien.
Daar de
a
j
v
. Daa
uitbreiding
vrijwel
onbereikbaar
OTIS is,, moet het tweede
b
v
j
b
baa voor
v
middel worden onderzocht.
c .
De
absolute onmisbaarheid
dezer diensten schijnt
niet
D ab
baa
c j
b v
a
boven
allen.
verheven:
van de omsluiering niet,,
. t-"vijfel
j
v
v : die va
,vaal'"
ous leger de gedragsl~jn
bijna
zal
aa voor
v
a
j b
j a vallzelf
va
a spreken;;
de bbehoefte aa
aan delrking va
van de mobilisatie
Iran
door een
b
a
a
andere
indeeling
del'"
militie
grootendeels
worden
wegge-a
nomen. 1)
1);; die aan
althans
eenigermate,
aa de vverkenning a
a
a , om-dat
een goed geregelde spionnenClienst
vele gegevens
kan
a
a
v
v
a
verschaffen.
Oak thans
zouden wijj het eigenlijk
v
c a
. O
a
j vrijwel
v j
zonder deze diensten moeten aoen.. Maa
Maar het zou toch
L c
een groat vvoordeel zijn,
wanneer
wij
den
tegenover
j ,
a
j
vvijand
ja
v
j
zijn
wapen,
cavalerie,, een weermiddel,, mocht
a
, strategische
a
c
cava
c
het zijn
een sterkel" wapen,
Dat wapen
j
a
, konden stellen.. Da
a
zon kllnnen gevormd
worden door sterke rijwiel-infanteriev
j*
- . a ,4 detachementen,
georganiseerde
ac
, gestellnd door plaatselijlr
aa
j
a
van den landstorm
aafdeelingen
va
a
j
aa door eenige
,
22)) en bbijgestaan
uitmuntend bbereden kleine officierspatrouilles
van de cavacavac
a
va
lerie.. Met
betrekkelijk
M
b
j weinig kosten kunnen wijj bij
b j mobib lisatie
over
een vveertigtal
a
bbeschikken
c
v
a ccompagnieen
a
8 rijwielj
3)
infanterie
3).. D
Door landstorm-afdeelingen
kunnen
de
wegen
a
a
-a
in het oosten va
van ons land
zoo w'orden aafgesloten,, dat
a
a de,,'
bewegingsvrijheid
van ''8 vvijands
cavalerie zeer wordt bbeperkt..
b
v j
va
ja
cava
Vereenigd met de rijwiel-infanterie
± 8500
8500 geweren..
V
j
a
((die ±
1) ZZie
1)
2) ZZie
2)
3) ZZie
3)

onder 33..
ook onder 55..
pag.
120 e.v.
a . 120
.v.
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een wapen,
-sterk is)) vvormen zij
j inderdaad
aa
a
, dat
a sterker is
het
vijandel~jke.
AIleen
deze
rijwiel-infanterie
a
kan
a een
(lan
,c a
v ja
j . A
j
ontwikkelen grooter dan
a eskaavvuurkracht
ac
a een honderdtal
{Irons zou vvermogen;; en om haar
is de vvijanaa te bbestrijden
j
ja delijke
cavalerie weI genoodzaakt
tot het vvuurgevecht
af te
j
cava
aa
v c
stijgen.
rijwiel-infanteriej
. Deze
D
j
- a
- en Iandstorm-detachementen
a
ac
'zullen het doordringen , van's
strategische
cavalerie
cava
va ' vvijands
ja
a
c
voldoende vvertragen
om de mobilisatie
te dekken ((zeker naa
b
a
v
a
,de localisatie
van militie en Iandweer)
be-J
ca a
va
a
) en om haar
aa te b
1etten op grooten aafstand
aan haar
vooraf
a
aa
aa hoofdmacht
ac
v
a te
gaan;
vijandelijke
den door-aa ; zij
j znllen v
ja
j
vverkenningspatrouilles
a
tocht
l~unnen
beletten
en
aan
de
eigen
verltenners
en kond-v
c
b
aa
schappers
een
"llitnemenden
steun
verleenen.
De
v
. D rijwielj
, c a
infanterie
kan
en bbetel" vvolhouden dan
a
a sneller marcheeren
a c
a
de cava
cavalerie,, z~jj heeft mindel" met ziekten te kampen,
a
, heeft
mindel" bbehoeften,, kan
beveiliging
a bbetel" in eigen b
v
vvoorzien,,
behoeft niet aals de cava
cavalerie,, een groot gedeelte bbuiten
b
het vvuurg'evecht
te
laten,
van ruiters weinig te vvreezen,,
a
, heeft va
v c
is's
onhoorbaar,
afgericht
baa , kan
a gemakkel~jk
a
j worden a
c
' nachts
ac
·en aa
aang'evuld.
cavalerie kan
bijzondere
v
. De
D cava
a daartegenover
aa
v haar
aa b
j
voordeelen stellen -- maar
voor deze diensten kunnen wijj
v
aa v
,ODS
zeker
tevreden
stellen
met
het bbezit va
van rijwiel-infanj
- a ,
v
terie,, gestenTIcl door landstorm-detachementen.
De
a
ac
. D kosten
behoeven
maar
j
a
b
v
aa heel weinig
vvoor deze rijwiel-infanterie
hoog'er te zijn
voor infanterie.
kunnen
j dan
a die v
a
. Rijwielen
Rj
bijj mobilisatie
zonder eenige moeite worden aangeschaft:
b
b
a
aa
c a :
in 1902
1902 bbezat
ous
land
er
meer
dan
150.000.
In
vredestijd
a
.000
v
j
a
a
150
. I
behoeft
men
aIleen
de
noodige
wielen
voor
de
opleiding.
v
.
b
a
De rijdende
artillerie staat
a
aa en valt
va met het formeeren
D
j
van een zelfstandige
cavalerie-brigade.
Toevoeging
yan
a
cava
-b
a . T
v
va
va
artillerie
aan
kan
j , maar
aa deze
a
aa rijwiel-infanterie
j
a
a nuttig zijn,
behoeft
geen l~ijdende
artillerie te zijn.
Evengoed als
j
a
j . Ev
a de
b
veld-artillerie,
zou
zij
de
beweging
van
de
rijwiel-infanterie
,
j
b
va
j
a
-a
vertragen.
kan
daarom
zoo noodig ba
batterijen
veldv
a
. Men
M
a
aa
j
v
artillerie
met de rijwieI-infanterie
vereenigen.
.
a
j
- a
v
Door hare
diensten als
slagwapen
kon de cavalerie
in
a a
cava
D
a
a
,den slag,
bij
uitzondering,
de
andere
wapens
krachtig
,
a
a
a , bj
ac
stennen:: hen aals de kansen
hopeIoos stonden,, door een charge
c a
a
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verademing
schenken;
b
v a
c
; of aan
aa de tegenpartU
a j
in dergelijke
omstandigheden
den laatsten
stoot
of
bij
j
a
aa
c
b j de
vervolging
groote verliezen
toe brengen.
v v
v
b
. De
D geweldige
toeneming vande
kracht
del" vuurwapenen
heeft de mogelijkva ,
ac
v
a
j heid en de beteekenis
van
niet onge-b
va de cavalerie-charges
cava
-c a
rept gelaten.
van dien steun kon blijven,
a
. Wat
Wa e1" va
b jv , zullen
wijj moeten missen;; maar
aIleen
kunnen wijj geen
aa daarvoor
aa v
a
kostbare
groote cava
cavaleriemacht
onderhouden.. R
Rijwielba
ac
j
infanterie
kan
op het slagveld
ook groote diensten
a
a bovendien
b v
a v
bewijzen
door haar
vuurkracht.
Zijj doet niet,
b
j
aa snelheid en v
ac . Z
hetzelfde aals cavalerie,
cava
, maar
aa zoo haar
aa stenn dien van
va de
cavalerie
niet vergoeden
kan,
zal
zij
toch
een
krachtig
cava
v
a
a ,
j L c
ac
tegenwicht
vormen tegenover
de vijandelijke
cavalerie..
c
v
v
v ja
j
cava
de kans
tot cba
cbargeeren kunnen
SOllltijds
zal
S
j
a zijj den vijand
v ja
a
bederven;
van
vijand
kan
b
v ; bij
b j de vervolging
v v
va den v
ja
a zijj krachtig
ac
steunen door naa een omtrekking hem den weg te v
ver-sperren;; de versterking,
punt
in
de
v
, die zijj op een zwak
a
linie kan
brengen,
kan
soortgel~jk
effect
hebben
als
de
a
b
,
a
j
c
bb
a
cavalerie-charge
met mindel" vverliezen..
cava
-c a
Op deze gronden vvermeen ik,, dat
O
a de genoemde
D
ccon-Een cconcessie
aan
kan,.
ccessie mogelijk
j is.. B
c
aa qvat
,va me'n wenschen
c
a ,
niet een ac
achteruitgang
bij
den
bestaanden
toestand.
Want
a
bj
b
aa
a . Wa
voor de diensten bbijj de troepen zouden wijj ongeveer
evenv
v
v bezitten,, aals
cavalerie noodig hebben,
vveel cava
bb , aals we thans
a
b
het ontwerp del" R
Regeering vvoorstelt.. AIleen
zon de b
behoefte
A
b,
aan hoogere staven
geringer- zijn,
de
eskadrons
in
aa
av
j , omdat
a
a
een macht
zouden worden vvereenigd..
bbeginsel niet tot 44
ac
Het derde offer,, boven
genoemd,, is vverkorting va
van den
H
b v
eersten oefentijd,
bereden wapens.
j , ook vvoor de b
a
. IIk- vermeen
v
dat
a ook dit offer mogelijk
j is..
Indien
de
cavalerie
bestemd wordt vvoor de diensten
cava
I
b
bij
de
troepen,
behoeft
zij
te worden
j ook aaIleen daarvoor
bj
, b
aa v
Op de opleiding vvoor het gevecht
in groote
aafgericht.
c . O
v c
dan
zonder schade
aafdeelingen kan
a
a
c a
bbekort worden.. IIn
daarmee
zon de eerste oefentijd
een jaa
jaar gesteld
vverband
ba
aa
j op 44
kunnen worden..
Bijj de vveld-artillerie
worden aaile miliciens
in den aa
aanB
-a
c
-
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vang gelijkelijk
wordt er naar
va
j
j opgeleid.. IIn het algemeen
a
aa
gestreefd ieder man
a voor
meerdere
functies
c
te
bekwamen.
v
b
a
.
Dit systeem
heeft groote voordeelen.
echter
onmiddellijk
D
y
. Door
D
c
j
v
in verschillende
klassen
in te deelen en hen
,de miliciens
c
v
c
a
uitsluitend
voor
bereden
of vvoor onbereden
diensten op
v
b
b
-Lte Ieiden,, zou veel
tijd
worden.. Z
Zonder
v
j kunnen bespaard
b
aa
j
twijfel
moet men dan
voordeelen
missen.
Het·
verwisselen
ca v
. H - v
van personeel wordt mindel" algemeen
mogelijk;
va
a
j ; er zalook
a
weI eens een geboren
ruiter b
bijj het kanon
staan
b
a
aa en een
handig
kanonnier
te paard
blijven.
kan
op
a
a
aa
b
jv . Men
M
a echter
c
een grootere reserve
bijj bbeide ca
categorieen
v b
8 rekenen;; bij
j
b de
cavalerie
en bbijj de vesting-artillerie
moeten
aIle
miliciens
cava
a
v
-a
c
ook resp_. vvoor b
bereden en onbereden
diensten worden
b
opgeleid:: bbijj de vveld-artillerie
is een gesplitste opleiding
-a
((zeker na
a eenige dagen)
a
) dus ook weI mogelijk.
j .
De
hoofdzaak
is b
bovendien
het schieten
en daartoe
D
aa
v
c
aa
worden aa
itan de opleiding geen
zware
eischen
gesteld.
B
a
c
.
Indien dit nadeel
aanvaard
werd,, zou de eerste oefentijd
I
a
aa
vaa
j
voor het bbereden personeel op 11 jaa
jaar en die v
voor het onbev
b 6 maanden
gesteld kunnen worden..
-reden personeel op 6
aa
AIleen
wanneer
dergelijke
offers gebracht
worden,, kan
A
a
j
b ac
a de
noodige uitbreiding
van
onze
veld-artillerie
bereikt
worden.
b
va
v
-a
b
.
2. T
Tot vversterking va
van den onderlingen
band en den
2.
a
ba
samenhang
tusschen
kader
en manschappen
a
a
c
a
a c a
((en daardoor
aa
van de kracht
van het leger)) moeten vvoor de samenstelling
va
ac
va
a
van aafdeelingen aang'ewezen
worden manschappen,
va
aa
a c a
, van
va zoo
weinig mogelijk
verschillende
Iichtingen,
en
kader,
bijj
j v
c
,
a
, dat
a b
hunne opleiding dienst heeft gedaan.
aa .
Voor het zelfvertrouwen
van den troep,, den bbelangV
v
va
a rijksten
moreelen factor,
van zeer groot nut,, zoo niet
j
ac , is het va
onmisbaar,
de manschappen
en het kader
van elke
baa , dat
a
a c a
a
va
afdeeling elkander
kennen en waardeeren.
Om dit te bbe-a
a
aa
. O
reiken,, moeten de miliciens
die:r aafdeeling gezamenlijk
c
a
j ge-oefend \\'orden en steeds te zamen
opkomen vvoor herhalingsa
a
oefeningen onder hetzelfde kader.
a
.
De gewoonte om samen
te werken onder dezelfde cchefs
D
a

-
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zal
ook den samenhang
en het gevoel
'van eenheid
a dan
a
a
a
v
-va
c
a
versterken.
De
manschappen
zullen
hunne
aanvoerders
v
.
D
a
aa
v
beter kunnen begrijpen
en vertrouwen
in hen vverkrijgen;
j
v
j
;
b
b
terwijl
zullen weten,, wat
en
j de laatsten
aa
a zijj kunnen vorderen
v
door hun invloed
meer va
van hen gedaan
v
aa kllnnen krijgen..
j
.
Hoe grooter het aantal
manschapH
aa a lichtingen,
c
, waaruit
aa
a c a pen genomen worden om te zamen
een aafdeeling te vvormen,,
a
hoe geringer de onderlinge b
bekendheid;; ook de samenstela
ling va
van aafdeelingen uit officieren
en manschappen
van
c
a c a
va
andere
werkt in dit opzicht
ongunstig.. Hoewel
vverschillende
c
a
c
H
in het ontwerp der R
Regeering bblijkbaar
mogelijk
j baa zooveel
v
j naar
aa
bevordering
van
-onderlingen
samenhang
gestreefd
is,
moest
b v
va a
a
,
toch
van het bbestaande
militiestelsel beletten,
c de aard
aa
va
aa
b
, dat
a
een gunstig resultaat
bereikt.. Uit
acht verschillende
aa werd b
U ac
v
c
lichtingen
moesten aafdeelingen worden samengesteld,
c
a
, tervvijl
j
vele ba
bataljons
infanterie
(V
VI va
van elk regiment),), bij
v
aj
a
(V en VI
bj
mobilisatie
worden gevormd
uit officieren
en manschappen
b
a
v
c
a c a
van
verschillende
afdeelingen.
De
vrij
sterke
wisseling
in
va
v
c
a
. D v j
ons kader
veroorzaakt,
der militie
a
v
aa , dat
a de oudste lichtingen
c
bijj mobilisatie
in een vvreemd geworden omgeving"
zullen
b
b
a
v
komen.. De
afdeelingen va
van de landweer
worden geheel
D a
a
nieuw gevormd,
daarbij
en tnanschappen
v
, zoodat
a
aa b j kader
a
a c a
elkander
geheel
vreemd
zijn.
a
v
j .
In het v
voorgedragen
stelsel is het door de invoering
van
I
a
v
va
en vverkorting va
van den diensttijd
aalgemeenen dienstplicht
c
j
mogelijk
beter resultaat
bereiken..
j een b
aa b
Bijj elke compagnie
of ba
batterijj 'vormen
de tweetallen
c
a
v
a
B
1
lichtingen
I
en
111
),
II
en
IV
compagnieen
(batterijen)
militie
c
I
1111), II
IV c
a
(ba
j )
en V
V en VII,
VII, VI
III
VI en VIII
VIII landweer.
a
. Lichting
L c
III komt
VOOl" herhalingsoefeningen
onder de wapenen
in de maand,
v
a
a
aa ,
dat
geoefend wordt.. IIn die
a lichting
c
II geheel vereenigd
v
maand
komen ook de (landweer)
V en VII
VII vvoor
V
aa
( a
) lichtingen
c
2).
dagen
onder
de
wapenen
2).
Ret
kader,
uit
een
lichting
6
,
c
6 a
a
H
a
militie gevormd,
onder de
c
v
, komt steeds met die lichting
1) D
De ccijfers
duiden de lichtingen
aan naar
ouderdom..
1)
j
c
aa
aa haren
a
2) D
Door deze regeling komen steeds dezelfde lichtingen
met elkaar
2)
c
aa
in aa
aanraking:
V, V
VII zijn
geoefend,, toen zijj II en III
III
a
V en VII
j samen
a
: III
III en V,
waren
enz..
a
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wapenen
en gaat
over
naar
en landstorm.
a,a daarmee
aa
v
aa landweer
a
Ia
.
Ret
beroepskader,
is om. met een lichting',
H
b
a
, dat
a bestemd
b
c
,
die onder de wapenen
is,, een
te vormen,
a
44 afdeeling
a
v
, wordt
in het bijzonder
belast
met de opleiding en oefening diel"
bj
b
a
lichting.
diensten buiten
den troep wordt,, voor
zoo-c
. Voor
V
b
v
vel" noodig,, beschikt
over
het overige
kadel
(ongeveer
de
v
b c
v
v
a
(
v
1e1ft,, die het vvolgende jaar
wordt
ingedeeld
bij
de
opleiding).
jaa
bj
).
Ook het reservekader
komt onder de wapenen,
O
v a
a
, als
a de afdeelina
gen,, waarbij
herhalingsoefeningen
onder
aa b j het behoort,
b
, voor
v
a
de wapenen
zijn.
a
j .
Ook de localisatie
van militie en la11d,veer
is aan
O
ca a
va
a
aa het-zelfde doel bbevorderlijk.
(Zie
onder
3).
v
j . (Z
3) .
lt

Leger,, militie,, landweer
en landstorm
moeten
3.. L
3
a
a
distl"ictsgewijze
beheerd... .
c
j* , worden ingedeeld en b
Voor het gelukken del" mobilisatie
is noodig,, dat
V
b
a
a het
land
in
districten
verdeeld
is
en
de
troepen
per
district
a
c
v
c
verzameld
worden.. Dan
aIleen kunnen de (aien~tplichtigen
v
a
Da
a
c
met zekerheid in korten tijd
bereiken,, desnoods
j hun korps b
te vvoet.. 'Thans
worden bbijj mobilisatie
aan het spoorweg·-a
b
a
aa
zware
eischen
gesteld.. Groote
massa's
vvervoer
v
a
c
G
a a' dienstplichc tigen moeten cdan
vervoerd
worden
Iangs
zeer
bedreigde
a
v v
a
b
banen.. Een
enkele doorgedrongen vvijandelijke
patrouille
ba
E
ja
j
a
kan,
baan ergens te vvernielen,, het g'eheele vvervoer
a , door de baa
v
in de war
er niet op rekenen,, het
a stllren en men mag
a
vall dergelijke
patrouilles
geheel te kunnen
bbinnendringen va
j
a
beletten.
Het
0lltreden
van's
vijands
cavaleriemacht
kan
b
. R
va ' v ja
ava
ac
a
daarna
1)..
aa a tot groote vverliezen leiden 1)
voorgedragen
stelsel is aa
aangenomen,, dat
IIn het v
a
a het
land
bijj mobilisatie
ieder
a
vverdeeld is in 10
10 districten,
c
, die b
b
a
een divisie
leveren.
vredestijd
v
v
. IIn v
j zijn
j aaIle troepen,, die tot
de divisie
behooren in het district
v
b
c in garnizoen.
a
. AIle
A
troepen,, militie,, landweer
en landstorm
staan
a
a
aa er onder de
van een generaal-commandant.
bbevelen
v
va
aa -c
a a .
1) D
De gevaren
zijn
o.a.
Luitenant-Kolonel
van den G
Gene-1)
va
j
.a . door den L
a -K
va
ralen
Staf
Militairen
van N
No,,".
a
S
a CCoolin den M
a
SSpectator
c a
va
v . 1903
1903 in het licht
c
gesteld.. Daa
Daar is ook de organisatie
uitgewerkt vvoor een deel des lands,
a a
a
,
met locale
indeeling
der militie..
ca
-
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Ook vvoor de oefeningen kan
men va
van deze regeling
.
D
groote vvoordeelen vverwachten.
De
hoogere
ac
ccommandanten
a a
zijn
dan
meet dan
in de gelegenheid hun ccom-a thans
a
j
a veeI
v
mando
te vvoeren over
de vvereenigde troepen der divisie,
v
v
,
a
zonder dat
kostbare
noodig- zijn.
a daartoe
aa
ba
vverplaatsingen
aa
j . De
D
officieren
kunnen zich
meer dan
nu oefenen in het aa
aan-c
c
a
yoeren
van
detachementen
nit
aIle
wapens
bestaande.
v
va
ac
a
a
b
aa
. De
D
troepen va
van de vverschillende
wapens,
en
c
a
, militie,, landweer
a
landstorm
worden geoefend
en gewend om samen
te werken..
a
.a
Vooral
de lichtingen
voor her-V
a in de zomermaand,
aa , ,vaarin
aa
c
v
halingsoefening-en
onder de wapenen
zijn,
a
a
j , de ccompagnieen
a
8
steeds meer dan
oorlogssterkte
hebben
en
bovendien
gea
bb
b v
durende 66 dag-en
nog even
zooveel
compagnieen
landweer
v
v
c
a
a
a
onder de wapenen
zijn,
a
j , is er op eenvoudige,
v
, weinig' kostbare
ba
,vijze,
van oefeningen op groote
j , g'elegenheid tot het honden va
schaal.
c aa .
Daartoe zouden eenige garnizoensverandering-en
noodig
Daa
a v a
a
zijn,
gekozen moesten worden,, waar
j , waarbij
aa b j dan
a plaatsen
aa
aa in de
omgeving
ruime g'elegenheid tot het houden van
v
va oefeningen is..
Gelukkig bbestaat
garnizoenen
in derge-G
aa ook thans
a het streven
v
a
lijke
streken te kiezen.. Het
te bbetreuren,, dat
j
H is echter
c
a in ons
land,
met zulke uitgestrekte bbraak
liggende
oefenterreinen,
a
aa ,
de g-arnizoenen
voor een zeer groot gedeelte gelegen zijn
a
v
j
in streken,, waar
aan
aa de troepen zich
c in het algemeen
a
aa de
wegen moeten houden,, zoodat
bijna
j a aaltijd
a deze b
j geoefencl
worden onder ab
abnormale
- zeer ten nadeele
a omstandigheden
a
a
der oefeningen.. De
geslacht,
D erfenissen van
va een vorig
v
ac , de
oude,, soms slecht
bewoonbare
en
vervallen
kazernes
in
c
b
ba
v va
a
dergelijke plaatsen.,
aan
aa ' ., die de troepen thans
a
aa die streken
gebonden
houden,, zijn
deze groote opoffering niet meer
b
j
waard.
Te meer,, omdat
aa . T
a de terreinen,, die door het sloopen
dezer ouele gebouwen
zouden
vrij
veel waarde
b
v j komen,, dikwijls
j v
aa
hebben
en door den verkoop
aan de kosten vvoor vverplaatbb
v
aa
aa sing en lrazernebouw
tegemoet kan
a
b
a worden gekomen..
Ook J~et vverlangen
om troepen b
beschikbaar
a
c
baa te hebben
bb
nab~j
er niet toe te leiden,,
ab j de groote bevolkingscentra
b v
c
a behoeft
b
om va
van deze plaatsen
garnizoenen
te maken,
het ge-aa
a
a
, ondanks
a
mis va
van oefenterreinen in hare
nabijheid.
a
ab j
. AJtijd
A j kunnen in
o

-- 8989 -

de buurt
dier plaatsen,
afstand
troepen in
b
aa
, op zoodanig-en
a
a a
gunstige terreinen gelegerd worden,, dat
zij
desnoods
te
a
j
voet
in een
kunnen bereiken.
v
64 dag
a die plaatsen
. Bovendien
B v
aa
b
b
bezitten
meerdere rumoerig-e
centra
geen gal"nia
c
a ook thans
a
a
zoenen..
D kazerllebouw,
a
De
b
, die noodig zou zijn,
j , is waarlijk
aa j geen
luxe.
burgers in zijn
dienst
roept,
x . Als
A de staat
aa b
j
, is het toch
c
zeker niet te veel
geeischt,
behoorlijk
v
c , dat
a hijj hen b
j logeert
-- niemand
zal
daaraan
a
a beweren,
b
, dat
a in de oude kazernes
a
aa aa
v
aa ; de zolders dier gebouwen
wordt voldaan;
b.v.
allerb
b .v. vormen
v
a
minst een verblijf,
men iemand
mag
te
v b j , waarin
aa
a
a verplichten
v
c
wonen.. Bij
voorkeur vverdient
B j dezen kazernebouw,
a
b
, die vel"
v de v
boven
het
steeds
oplappen
van
oude
gebouwen,
b v
a
va
b
, en in ieder
va zon behooren
geval
te geschieden,
een garnizoensb
c
, zon tevens
v
a
v
a
verandering
plaats
kunnen hebben,
aa
bb , waal"bij
aa b j met de eischen
c
en manschappen
en voor
vvool" de oefeningen van
va officieren
c
a c a
v
het g'telukken del" mobilisatie
l"ekening werd gehouden.
b
a
a.
4.. In
voorgedragen
stelsel kan
in het
4
I het v
a
a de landweer
a
veldleger dienst doen in afzonderlijke
l"egimenten
vereenigd
v
a
j
v
onder divisieverband
met de militie 1).
v
v ba
1) .
De landweel"
bestaat
vool"gestelde stelsel uit
D
a
b
aa in het v
lichting-en
van v
vijf
acht jaa
jaar oud.. Deze
komen in waarde
c
va
j tot ac
D
aa
overeen
met de oudste vvier lichtingen
van
de
bestaande
v
c
va
b
aa
militie,, die thans
ook tot het vveldleger bbehooren.. Deze
a
D
oudere lichtingen
b,jj herhalingsoefening-en
goed bbruikc
bblijken
j
b
a
-baal'"Ate zijn,
daarover
in vvredestijd
baa
j , vvoor zoover
v
aa v
j kan
a g.eoor-deeld worden..
De hierbedoelde
landweer
onderscheidt
zich
van de
D
b
a
c
c
va
militie,
doordat
zij
tot
minder
oefeningen
verplicht,
' ,
a
j
v
c , en hare
a
geschiktheid
2)..
c
vvoor de oorlogstaak
aa waarschijnlijk
aa c j j geringer is 2)
Door de vvereenig-ing onder een divisievel"band
worden de
D
v
v ba
samenhang
en het gevoel
van eenheid bbevorderd
byj de
a
a
v
va
v
b
1) DDe landweer
der cava
cavalerie zou bbestemd kunnen worden vvoor
1)
a
treindiensten..
2) H
Hoewel de onderscheiding
in naam
tusschen
militie en landweer
2)
c
aa
c
a
niet onmisbaar
deze nuttig vvoor het bbijeenblijven
der lichtingen,
baa is,, schijnt
c j
j
b jv
c
,
aanduiden,, wedijver
tusschen
de ca
categorieen
enz..
vvoor het gemak
a bbij
j het aa
jv
c
6
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v
verschillende
afdeelingen
(zie
onder 3)
3).. Dat
darl
c
a
(
Da de divisie
v
a
is samengesteld
a
uit afdeelingen
a
van
ongelijke
waarde,
schijnt
va
j
aa
, c j
geen b
bezwaar.
de regimenten landweer
en militie
aa . Tusschen
T
c
a
kan
een animeerende
wedijver
ontstaan,
zijj bijeen
a
a
jv
aa , wanneer
a
bj
""Vaal" noodig,, kunnen op eenvoudige
wijze,
blijven.
b
jv . NVaa
v
j , b.v.
b .v .
v
aa
door overplaatsingen
van
kader,
te
zwakke
·afdeelingen
va
a
a
a
,
versterkt worden,, terwijl
aan
v
j dit kader
a
aa den troep bekend
b
kan
zal
del"
a zijn.
j . Bij
B j de divisie
a ook veelal,
v
v
a , bij
b j de verdeeling
v
opdrachten,
waarde
del" regimenten
ac
, met de betrekkelijke
b
j
aa
rekening kunnen g~ehouden worden.. Daar
verschillende
Daa de v
c
lichtingen
nooit van
kunnen zijn,
c
va gelijkewaarde
j
aa
j , moet mell
onder een comonvermijdelijk
v
j
j troepen van
va ongelijk
j gehalte
a
c
mando
vereenigen.. O
Ook in het ontwerp del" B
Regeering
is
a
v
B
dit voorgesteld
(de
en zesde ba
ba/taljons
met de overige
v
(
vvijfde
j
aj
v
infanterie
b.v.)
aangegeven
methode
schijnt
mijj vvoor de
a
b
.v.) De
D aa
v
b
c j
eenheid in de afdeelingen
de meest ge,venschte.
a
c
.

voorgedragen
stelsel kan
zoo-55.. IIn het v
a
a
a de landstorm
danige
bestem.ming~ krijg~en,
a 0- b
j - , dat
a het vveldleg~er goeheel voor
v
j tegen het vvijandelij:re
den strijd
leger bbeschikbaar
blijft
ja
j:
c
baa b
j 1).
1) .
De 1h111dstorm, bestaat
bewapend
en een onbe,D
b
aa uit een b
a
b wapend
gedeelte.
Bij
den
onbewapenden
landstorm
wordell
a
. Bj
b a
a
voor zoover
1100dig ingedeeld aaIle goeschikte
manllen
op den
v
v
c
a
dienstplichtigen
leeftijd
(19 tot 32
32 jaa
jaar),
c
j
(19
), die niet tot de
strijdma1cb.t
19-jarigen bbehooren tot dit ge-j,c a,c
bbehooren.. De
D 19-ja
deelte met de bbestemming om, b~i
tot depottroepen
b j mobilisatie
b
a
6
te worden gevormd.
De
mannen,
die
in
oorlogstijd
v
. D
a
,
j nood-zakelijk
op hun post moeten bblijven,
a
j
a
jv , telegrafisten,
, beambten
b a b
bbij
j de spoorwegen,, kllnnen daarbij
aa b j worden ingedeeld.. OveOv l~igoens kunnen v
vele bburger-werklieden
hier nllttig zijn.
j . IIn
oorlogstijd
veel werk moeten vverricht
worden cloor 801-j( zal
a v
c
daten,
goed kon worden opgedragen
aan b
burgers,,
a
, dat
a even
v
a
aa
waardoor
dan
voor den strijd
beschikbaar
aa
a de soldaten
a
v
j zouden b
c
baa
deels geen,, deels weI va
vakbekwaambblijven.
jv . Dit
D werk vvereischt
c
b
aa heid.. Voor
sommige diensten zijn
aIleen de normale
V
j a
a menschec 1) ZZie hierover
de lezing va
van den Ka
Kapitein M
Meijboom
in de vver..1)
v
jb
3 tot bbeoefening va
eenjging
van K
Krijgswetenschap
1902-1903
j
c a 1902-1903
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j
ac
lijke
krachten
en vvermogens noodig.. ZZij,
aan dit werk
j, die aa
gewoon zijn,
bijzonder
geschikt
toe
zijn,
j , mogen er b
j , maar
aa
j
c
ieder is e1" bbllj bruikbaar.
Dergelijke
diensten zijn
van
b
j
j die va
baa . D
handlangers,
enz.. Vakbekwaamheid
a
a
, sjouwers,
j , gronddelvers
v
Va b
aa
wordt vvereischt
van schrijvers,
c
vvoor werkzaamheden
aa
va
c jv
, voerv
lieden,, kolrs,, ba
bakkers,, kleermakers,
bank-a
, schoenmakers,
c
a
, ba
werkers,, schuitenvoerders,
Ook
c
v'., dokwerkers,, vverplegers.. O
dokters en. ingenieurs kunnen hierbij
b j worden illgedeeld..
Door dezen onbewapenden
landstorm
kan
veel werk
D
b a
a
a heel v
aan
het legaer uit handen
genomen worden,, of in meer of
aa
a
mindel" dringende bbehoeften worden vvoorzien.. We1
mag
W
a
men aa
aannemen, dat
van
oorlog
groote
bereidvaardiga in t~jd
b
jj va
vaa
heid, zou bbestaan,
van dergelijk
werk;,;
aa , tot het vverrich'ten
c
va
maar
om met zekerheid va
van die bbereidvaardigheid
het
aa
vaa
grootst mog"elijke
nut te kunnen trekken,, is gewenscht
de,
j
c
beschikbare
krachten
in vvredestijd
b
c
ba
ac
j op te nemen en te orga-aniseeren,, bv.
en
vlug
over
te
kunnen
bebv . onla e1" gemakkelijk
a
j
v
v
b schikken.
voor de militie kan
c
. Na
Na (le inschrijving
c jv
v
a men deze
mannen
plaatselijk
in detachementen
a
aa
j
ac
vvereenig"en,, hunne
bestemming b
byj rnobbilisatie
mededeelen en het vvervoer
regelen...
b
a
v
De b
bewapende
landstorm
bestaat
D
a
a
b
aa nit mannen,
a
, die ge-diend hebben
en nog dienstplichtig
zijn
jaar).
bb
c
j ((tot het 32ste
32
jaa
).
In
hoofdzaak
beschikt
men
hiervoor
over
de
lichtingen,
I
aa b c
v
v
c
, die
jaar ond zijn,
aIle wapens.
kome]].
99 tot 12
12 jaa
j , van
va a
a
. In
I waarde
aa
deze overeen
met de jjongste vvier lichtingen
van de b
bestaande
v
c
va
aa
landweer.
a
. Bij
B j deze mag
a nog g-erekend worden op voldoende
v
geschiktheid
en verdedivvoar,, in hoofdzaak,
c
aa , waarnemende
aa
v
gende diensten vvoornamelijk
als
infanterie
1).
Bereden
afa
j a
a
1) .
B
a deelingen kunnen er moeilijk
worden,, vooral
j uit g"evormd
v
v
a
wegens gebrek
aan paarden
en geschut.
kunnell
b
aa
aa
c
. Wielrijders
W
j
echter
daarbij
voor waarneming,
c
aa b j uitnemend van
va dienst zijn
j v
aa
,
verkenning en overbrenging
van. bberichten.
v
v b
va
c
. Met
M welke taak
aa
de landstorm-detachementen
ook worden bbelast,
a
ac
a , deze funccties zullen er steeds een b
belangrijk
van uitmaken,
a
j onderdeel va
a
,
zoodat
bijj aIle
detachementen
kunnen worden
a b
a
ac
vvele wielrijders
j
ingedeeld.. Voor
zoover
de lichtinl4en,
bewapenV
v
c
, die naar
aa den b
a
1) Ook
de vesting-artillerie
en genie kunnen uit dezen landstorm
zoo
1)
O
v
-a
a
noodig aa
aanvulling
verkrijgen.
v
v
j
.
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den landstorm
overgaan,
a
v
aa , niet geoefend zijn
j in het schieten,
c
, zon
b
j
a
een korte detacheering
bij
de
infanterie
kunnen
voorafgaan.
ac
v
a aa .
zal
bewapende
landstorm
infanteriea de b
a
a
IIn hoofzaak
aa
a
c1iensten moeten vverrichten.
c
. Van
Va deze zullen hem de minst-eischende
worden opgedragen,
c
a
, nl.
] . die,, waarbij
aa b j uitsluitend
v
verdedig-end en waarnemend
vermogen noodig is.. Als
zoo-v
aa
A
(lanig
kunnen
genoemd
worden:
bewaking
van
onze
stel:
b
a
a
va
lingen;; dekking- del' aanvoerlijnen
achter bhet leger te vvelde;;
aa v
j
ac
kustwacht
en grenswacht.
wordt plaatselijk
ac
ac . De
D landstorm
a
aa
j
tot detachementen
aIle diensten worden
ac
vvereenigd
- en vool"
v
a
de detachementen
aangewezen nit den streek,, waarin
deze
ac
aa
aa
moeten worden verricht.
Daardoor
kunnen
de
detachemenc
,
Daa
ac
v
ten landstorm
in vvredestijd
wijze
(door
oefe-a
j op eenvoudige
v
j
(
ningen va
van enkele dagen
in vereeniging
met troepen van
a
v
va
het district)
hun taak
voorbereid;
b
c ) voor
v
aa ,vorden v
b
; bij
b j mobilib satie
zijn
afdeelingen onmiddell~jk
j tel' plaatse.
aa
.
a
j de a
De bbewakingst·roepen
onzer steZlingefJ~ vverlreeren in de
D
a
c
v
gunstigst mogel~jke
omstandigheden
door de groote passieve
j
a
a
v
kracht
dier `'stellingen,, en doordat
ac
a het g'eheele vveldleger daaraa v66r een ac
actieve
voert.. Een
ernstige aa
aanval
v66
v vverdediging v
E
va
behoeft men onder deze omstandigheden
niet te verwachten;
a
v
ac
;
b
aaIleen tegen kleine onderneming'en,, pogingen tot-verrassencl
-v
a
binnendringen en tegen vverkenning' moeten de bbewakingsb
a
troepen bbeschermen.
Daartoe
zijn
de lanclstormtroepen.
c
.
D6,6,
j
a
.
sterk genoeg\. De
moge bestaan,
D kans
a
b
aa , dat,
a , na
a vernietigingv
of aafsnijding
van ons leger,, deze troepen de geheele verv j
va
dediging zouden moeten vvoeren -- maar
het gevaar,
aa b
vaa , dat
a
de linieen
met
te
zwakke
krachten
zouden
verdedigd
moete:p.
8
a
ac
v
worden,, kan
met zekerheid worden ontgaan,
a aaIleen dan
b
aa , als
a
het vveldleger
er
achter
blijft.
Zendt
men
het
leger
den
b
ac
b
j
.
Z
b
9
2D
vijand
te gemoet,, dan
het aaltijd
a is b
j ill de veronderstelling,
v
ja
v
,
(en
voor
de
verdediging
del'
stelling'en
noodig),
dat
het
),
a
b
(
v
v
veldleger in staat
het ergste geval
v
aa zal
a zijn
j in b
va nog bijtijds
bj j
terug te keeren.. De
del' proviandeering
del"
D moeilijkheden
j
v a
stellingen worden niet vvergroot,, omdat
bezetting tot
a deze b
de bbevolking
binnen de stelling b
behoort..
v
b
Bij
de
bewaking
der
aanvoerlijnen
achter het Zeger te velde
Bj
b a
aa v
j
ac
v
hebben
de
landstorm-detach.ementen
bijna
ondernemin-bb
a
ac
b j a aIleen
a
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gen va
van de v
vijandelijke
cavalerie te vvreezen.. Wanneer
deze
ja
j
Wa
cava
op eenig punt tot de spoorlijnen
doordringt,, zal
j
a het ontvangen
va
van vvuur in den regel vvoldoende motief zijn,
van
va
j , om haar
aa va
de poging tot v
vernieling op dat
a
.
a punt te doen afzien.
Waarneming is hierbij
gevechWaa
aa , hardnekkige
a
v c b j weer hoofdzaak,
ten zullen in den regel niet gevoerd
behoeven
te worden..
v
b
v
V 001" de kust'wacht
is ,vaarneming
de eenige eisch.
V
ac
aa
c . De
D
bestrijding
van
den
gelanden
vijand
is
de
taak
van
het
b
j
va
a
v ja
aa va
veldleger.. W
del" kusten opgedragen
v
W ordt de waarneming
aa
a
aan
de landstorm-detachementen.,
Iran
het veldleger
aa
a
ac
.., dan
a
a
v
geheel
'41 vvoor die taak
ac beschikbaar
b c
baa zijn.
j .
Als grenswacht
gesteund worden door
A
ac zal
a de landstorm
a
de militie-rijwiel-infanterie.
Daardoor
moet in den aanvang·
- j
a
. Daa
aa va
van den oorlog de mobilisatie
gedekt worden.. Reeds
door
va
b
a
R
plaatselijke
organisatie
van het leger aIleen,
aa
j
a
a
va
a
, zou het gelukken
del" mobilisatie
veel
betel" gewaarborgd
zijn
b
a
v
b
aa b
j dan
a nu.. Toch
T c
zullen ook dan
na
a nog,, gedurende de eerste dagen
a
a de oorlogs-afzonderlijk
naar
vverklaring,
a
, manschappen
a c a
a
j
aa hunne korpsen
moeten marcheeren,
cavalerie ons verliezen
a c
, waarbij
aa b j vijandel~ke
v ja
j
cava
v
kan
toebrengen.
het gelukken va
van de mobilisatie
is
a
b
a
b
. Voor
V
het dus nuttig,, den opmarsch
van de vvijandelijke
cavalerie
a c va
ja
j
cava
dadelijk
naa het uitbreken
van den oorlog aa
aan de grenzen
a
j
b
va
te vvertragen
en
aan
deze
cavalerie
te
beletten
zich
a
aa
cava
b
c over
v
het land
te vverspreiden.. Door
aIle wegen,, die van
a
D
a
va de gren-zen vvoeren,, door landstorm-detachementen
te doen b
bezetten,,
a
ac
wordt de vvijandelijlre
cavalerie gedwongen bbijeen
te blijven
ja
j
cava
j
b jv
en in haar
bij,j . 't
aa opmarschvertraagd;
a c v
aa
; vooral
v
a indien b
' optreden
del" groote aafdeeling~n
de militie-rijwiel-infanterie
krachtig~
,
- j
- a
ac
te hulp, kan
a komen..
Ook daarna
van de strategische
cavaO
aa a kan
a het optreden va
a
c
cavalerie va
van den vvijand
op overeenkomstige
wijze
belemmerd
v
j
b
ja
worden.. De
van's
vijands
opmarsch
kan
D vverkenning va
' v
ja
a c
a dooren
rijwiel-infanterie
krachtig
gesteund
deze detachementen
ac
j
a
ac
worden.. Ernstige
aanraking
met de infanterie
van den vijand
E
aa
a
a
va
v ja
moet de landstorm
vermijden.
deze moet hijj terug-a
j
v
. Voor
V
wijken;
hijj ac
achter het veldleger
de dekking
j
; daarna
aa a kan
a
v
der aa
aanvoerlijnen
v
j
vversterken..

- 94
94-De landstorm-detachementen,
40 onder-D
a
ac
, die in elk del" 40
,districten
±
2400
man
sterk
zouden
zijn,
behoeven
blijkens
±
2400
a
j
,
b
v
b
j
,
c
het vvoorga.ande
niet
in
groote
afc1eeling~en
op
te
treden.
aa a
a
.
Per
onder-district
bataljon
vereenigd,,
P
c zouden zij,
j, tot een ba
aj
v
-onder toezicht
van
van het leg'er gesteld
c
va een hoofdofficier
c
va
kllnnen worden,, die tevens
met controle
en leiding der
v
c a 6
{)efeningen bbelast
kon z~jn
en daartoe
over
het noodige
a
j
aa
v
beroepskader
zon
kunnen
beschikken.
Door
het
militie-kader
b
a
b c
. D
- a
met de lichtingen
te doen overgaan
b~jj landweer
en landc
v
aa b
a
a storm
is deze laatste
van zelf geencadreerd.
zoover
,
aa
va
8 a
. Voor
V
v
llooc1ig~ zouden nog reserve-officieren
1)
1) daarbjj
aa b j kunnen worden
v c
ing~edeeld.
.

P'roeve
van eene organisatie
volgens
2)
P
v va
a a
v
v1Jo(vrgaancle
aa
bbegi1tSelen.. 2)

De organisatie
is gebaseerd
op qalgerneenen
cliernstplicht.. Naar
D
a
a
ba
v
Naa
omtrent de ingeschr~venell
,de g'egevens
v
c
v
vvoor de Nationale
Na
a
111ilitie in 1901
1901 bberekenc1,, zouden jaa
jaarlijks,
bij
toepassing
van
j , bj
a
va
de b
bestaande
bepalingen
betreffende
het geneeskundig onder-b
aa.
b
a
zoek,, ±
± 37800
37800 man
geschikt
zijn
voor inlijving.
is
a
c
j v
jv
. Het
H
Inoeilijk
te bbepalen,
daarvan
beschikbaar
j
a
, hoevelen
v
aa va b
c
baa zouden
bl~jven,
vrijgevig
werd opgetreden met vvrijstelb
jv , indien meer v
j v
j
lingen wegens lich'amelijke,
g~eestelijke,
maatschappel.ijke
of
c a
,
j ,
aa c a
j
g'odsdienstige redenen.. Riel"
is aa
aangenomen,, dat
± 29000
29000
a ±
H
man
±
24000 vvoor de hoofd-a zouden overblijven,
v b jv , waarvan
aa va
± 24000
wapens
van het vveldleger zouden kunnen worden bbestemd..
a
va
D-e weermacht
te vvelde b
bestaat
D
ac
aa nit militie,, landweer
aa
-en landstorm.
Militie
en
landweer
vorlnen
het
veldleger.
v
v
.
a
. M
a
De
dienstplichtigen
dienen
vanaf'
het
twintigste
jaar
D
c
va a '
jaa
achtereenvolgens,
vier ja
jaren,., bbijj militie,, landweer
ac
v
, telkens v
a
,en
lan.dstorm.
Jaarlijks
worden aaIle 19-ja
19-jarige mannen
in-,
a
. Jaa
j
a
,g'eschreveu
en ingedeeld bij
bewapenden
landstorm.
c
v
b j den 011 b
a
a
.
Zij,
die
worden
vrijgesteld
van
den
gewapenden
dienst,
Z j,
v j
va
a
,
kunnen bbijj dezen landstorm
ingedeeld bblijven.
a
jv .
1)
1)

Dit
(zie
vorige
page
D zijn:
j : oud-beroepsofficieren
-b
c
(
v
aaflevering
v
a . 459).
459).
Hulpdiensten,, depots en treinen b
buiten beschouwing
gelaten;,
H
b c
a
;,
lloornblazers,
behoeft
v
aa
b
b a
, trompetters en werklieden eveneens;
; van
va deze laatsten
·de vvredess'terkte niet veel
van de tegenwoordige te v
verschillen,
v
va
c
, mite bij
bj
Dlobilisatie
uit de militie de sterkte kan
aangevuld.
b
a
a worden aa
v
.
2)
2)

-

95
95-

10 dis-Ret land
wordt vvoor de org:::tnisatie
H
a
a
a
vverdeeld in 10
tricten,
in vvier onderdistricten.
c
c
, aaIle onderverdeeld
v
. IIeder
district
bijj mobilisatie
een divisie
uit:: 44
v
bbestaande
aa
c levert
v
b
b
a
46
regimenten infanterie,
2
regimenten
(4
afdeelingen)
veld-a
, 2
(4 a
) v
1 ba
bataljon
(4 ccompagnieen)
aartillerie,, 1
aj
(4
a
) r~jwiel-infanterie,
j
a
, I1
eskadron
c3Jvalerie.. Deze
onderdeelen,, behalve
cavalerie,,
cava
D
b a v de cava
- a
bestaan
van hun aa
aantal
b
aa
vvoor de helft va
a -ui.t militie en vvoor
de aandere helft nit landweer.
In
vredestijd
v
j is de sterkte
a
. I
per district
het
1/
gedeelte
van
bovengenoemd
aantal
c
va b v
aa
a onder-1/44
deelen ((die der cava
cavalerie aalleen bblijft
j
I] eskadron).
a
) . De
D landa storm-c1etachementen
worden plaatselijk
g'evornld
en staan
aa
ac
aa
j
v
in ieder onderdistrict
van het leg-er..
c
va
c onder een hoofdofficier
All e troepen en diensten in het district
c staan
aa ond~r de
A
bevelen
van
den
districts-commandant.
c -c
a a .
b v
va
De 10
10 divisien
worden vvereenigd tot 55 korpsen.. B
Bijj
D
v
elk korps is nog een eskadron
cavalerie ingedeeld.. De
a
cava
D
totale
oorlogssterkte va
van het vveldleger ((militie en landweer)
a
)
a
is 160
bataljons
infanterie,
l60
batterijen
veld-artillerie
j
v
-a
160 ba a j
a
, 160 ba
(van 4
4 stukken en 88 ca
caissons),
r~jwiel-infanterie
), 10
1-0 bataljons
ba a j
j
- a
(va
en 15
15 eskac1rons
cavalerie.. (Die
volgens
a
cava
(D
v
D het ontwerp der
l~egeering b
bedraagt:
bataljons
B
aa : 72
72 ba
aj
, en 12
12 depot-bataljons
-ba a j
infanterie
van de militie en 48
48 bataljons
landweer-infanterie,
a
a
va
ba a j
a
,
26
batter~jen
artillerie
(van
6
stuklren
en
12
caissons
1))
en
12
ca
1))
26 ba
j
a
(va 6
16
cavalerie).
).
16 eskadrons
a
cava
De
militie-- of landweerD oorlogssterkte per compagnie
c
a
a
j 2)
infarnterrie
2 beroepsb a
2) bedraagt
b
aa
2
b
- of reservev - en 3
3 militie-offi3), 2
6 militie-ccieren,, 1I beroeps-hooger-onderofficier
b
c
2 beroepsb
- en 6
sergeanten,
en
evenveel
korporaals
en
200
manschappen
per
a
a
,
v v
aa
200 a c
bataljon
en
per
regiment
bovendien
1
beroepsof
reserveb v
1 b
v ba a j
hoofdofficier
en 11 beroeps-of
reserve
officier
(adb
v subaltern
ba
c
(a c
de manschappen
en het militiekader
te leveren
jjudant).
a ) . Om
O
a c a
a
v
voor
de 640
640 ccompagnieen
a
)
v
a
8 infanterie
a
((militie en landweer)
moet de jaa
jaarlichting·
voor
de
infanterie
20.000
man
sterk
v
a
20
.000
a
c
1)
munitie-colonnes
nleegerekend.
1) Lichte
L c
-c
.
2) De
vredessterkte per compagnie
aan kader
is 44 beroepsa
b
- en 44
2)
D
v
c
a
aa
reserve-officieren
en verder
het vierdubbele
van de oorlogssterkte;; per
v c
v
v
bb
va
bataljon
en per regiment zijn
er·. 22 beroepsba a j
j
b
- en 2
2 reserve-hoofdofficieren
v c
en evenveel
subalternen
(adjudanten).
v v
ba
(a j a
).
3)
of sergea:nt-majoor
(opper-wachtmeester).
3) d.. i.. adjudant-onderofficier
a j a - c
c
a - aj
(
- ac
).
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zijn
en moeten per vvredes-compagnie
jaarlijks
125 man
j
-c
a
jaa
j
125
a
±
10
a
worden ingedeeld,, waarvan
±
10
tot
kader
moeten
worden
aa va
opgeleid..
De infanterie-lichting
wordt in twee helften,, voorD
a
- c
v
- en
najaarslichting
opgeroepen.. IIn vvijf
dient de
ajaa
c
j districten
c
najaarslichting
van
15 Juli
tot 11 Januari
15
ajaa
c
va 15
J
Ja a en daarna
aa a van
va 15
Juni
tot
15
Juli
en
de
voorjaarslichting
van
1
Januari
tot
J
15 J
v
jaa
c
va 1 Ja a
15 J
Juli.. IIn de vvijf
andere dient de najaarslichting
van 11
ajaa
15
j a
c
va
October
tot 15
15 Maart
en daarna
van 11 SSeptember
tot 11
Oc
b
Maa
aa a va
b
October,
van 15
15 Maart
Oc
b , en de voorjaarslichting
v jaa
c
va
Maa tot 11 October.
Oc b .
de geheele jaa
jaarlichting
IIn de maand,
aa , waarin
aa
c
vvereenig'd
onder de wapenen
is,
worden
de
lichtingen
infanterie
III,
a
c
a
III,
,
V en VII
VIr 1)
1) vool"
herhalingsoefeningen
opgeroepen;; de
V
v
a
eerste vvoor 11 maand,
beide andere
aa , de b
a
vvoor 66 dagen.
a
. In
I deze
maand
worden de landstorm-detachementen
voor
aa
a
ac
v
11 of 2
2
daged
opgeroepen,, tot het houden van
eene oefening in
a
va
Voor zoover
vvereeniging met de troepen van
va het district.
c . V
v
mogelijk
de keus gelaten
omtrent
j wordt den dienstplichtigen
c
a
indeeling bbijj vvoor-- ofnajaarslichting.
ajaa
c
. Per
P ccompagnie
a
vvormen
de lichtingen
II en III,
IV ccompagnieen
c
III, II
II en IV
a
8 militie en
V
VII, VI
VIII ccompagnieen
V en VII,
VI en VIII
a
8 landweer.
a
. Van
Va elk
vredes-bataljon
(regiment)
vormen
de
eerste
en
de
laatste
v
-ba a j
(
) v
aa
twee ccompagnieen
(bataljons)
een
bataljon
(regiment)
a
) militie
8 (ba a j
)
ba a j
(
en een ba
bataljon
(regiment)
aj
(
) landweer.
a
.
De
sterk 10
bataljons
D rijwiel-infanterie,
j
a
, bij
b j mobilisatie
b
a
10 ba
aj
.
en militie),
brigade
van 22 regimenten
((landweer
a
), kan
a tot 1 b
a
va
zijn
125 rijwielen;
j
;
vvereenigd worden.. Per
P vvredes-compagnie
-c
a
j er 125
de overige
worden
bij
mobilisatie
aan.gekocht.
Voor
v
b j
b a
aa
c . V
het overige
komt de rijwiel-infanterie
overeen
met de
v
j
- a
v
infanterie.
a
.
De sterkte der cava
cavalerie, is in vvredes-- en oorlogstijd
D
j 15
15
eskadrons.
De
samenstelling
komt
overeen
met
de
bestaande,
a
. D
a
v
b aa
,
met dien vverstande,
a
, dat
a minder hoogere ccommandantennoodig
a a
zijn,
cavalerie in b
beginsel niet vvereenigd optreedt..
j , omdat
a de cava
De eerste oefentijd
jaar;; herhalingsoefeningen
als
D
j duurt 11 jaa
a
a
bbijj de infanterie.
a
.
1)
duiden de lichtingen
aan naar
ouderdom..
1) Deze
D
ccijfers
j
c
Ka
aa
aa haren
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De oorlog'ssterkte del' ba
batterijen
1)
2
D
j
vveld-artillerie
a-a
1 ) is 2
en 11 militie-officier,
bberoeps-- of reserve-officieren
v c
c , 11 beroepsb
hooger-onderofficier,
6
beroepsen
militie-wachtmeesters,
c , 6 b
- ac
,
evenveel
korporaals
en 90
90 manschappen.
afdeeling
en
v v
aa
a c a
. Per
P
a
l>er regiment bovendien
1I bberoeps-- of reserve-hoofdofficier
b v
v c
en 11 bberoeps-- of reserve-subaltern
officier
(adjudant).
v - ba
c
(a
j a ) . Om
O de
sterkte aan
manschappen
en militiekader
te leveren
voor
aa
a c a
a
v
v
160
batterijen
(militie
en
landweer)
moet
de
lichting
2345
160 ba
j
(
a
)
c
2345
man
sterk zijn
en moeten jaa
jaarlijks
+
60 man
vredes-a
j
j
± 60
a per v
batterijj worden ingedeeld,, waarvan
moeten
ba
aa va +
± 77 tot kader
a
worden opgeleid.. De
wordt opgeleid vvoor
D helft del" lichting
c
bereden,, de andere
helft vvoor onbereden
diensten,, met resp..
b
a
b
11 jaa
jaar en 66 maanden
eersten
oefentijd.
Per
batterij
aa
j . P
ba
j zijn
j in
vredestijd
60 paarden
ingedeeld,, bestemd
voor de troepen-v
j
60
aa
b
v
rijpaarden
del" v
vier bbijj mobilisatie
op te richten
batterijen.
c
ba
j .
j aa
b
a
Herhalingsoefeningen
en oprichting
van oorlogsafdeea
c
va
a
H
lingen uit de vvredes-onderdeelen
zijn
geregeld aals b
bijj de
j
infanterie.
a
.
A.lle officieren
bekleeden een rang'
overeenkomstig
het
A
c
b
a
v
zijj b
bijj mobilisatie
zijn
aangewezen..
aa v
b
a
j
aa
- .
ccommando,
a
, waarvoor
AIleen is,, zoowel vvoor de regelmatige
opklimming als
A
a
a om
de kosten niet te hoog op te vvoeren,, de verhouding
tusschen
v
c
de aantallen
kapiteins
en
luitenants
op
die
van
2:
3
aan-aa a
a
a
va 2 : 3 aa
genomen..
Uit het vvoorafgaande
blijkt,
vredestijd
a aa
b
j , dat
a in v
j
aaIle
afdeelingen ruim va
van bberoepskader
zijn
voorzien.. Daardoor
a
a
j v
Daa
zal
- zoo niet aaIle -- diensten
a het mogelijk
j zijn
j de meeste buiten
de
troepen
op
te
dragen
aan het b
beroepskader,
b
a
aa
a
, dat,
a .
organiek
aanwezig
moet
zijn.
In
verband
met
het
streven
v
a
aa
j . I v ba
naar
afdeelingen zou dan
jaarlijks
omwisseling
a jaa
j
aa eenheid in de a
van personeel noodig' zijn,
va
j , opdat
a het kader,
a
, dat
a met de
lichting~,
is,, een
vormen
c
, die onder de wapenen
a
44 aafdeeling zal
a v
ook
met
de
opleiding
dier
lichting
belast
g~eweest
zij.
j
. .Aan
Aa
a
c
b a
de bbetrekkingen bbijj reserveen
militiekader
zijn
in
vredestijd
v a
j
v
jc
1) De
aan kader
is :: 44 beroeps-,
1)
D sterkte der vredes-batterijen
v
-ba
j
aa
a
b
-, 44 reserve-,
v -,
beroeps-hoogere-onderoflicieren,
beroeps-- en 18
44 militie-officieren,
c
, 44 b
c
, 66 b
18
militie-wachtmeesters
en evenveel
korporaals.
j er 33 beroeps..
- ac
v v
aa . Per
P aafdeeling zijn
b
en 33 reserve-hoofdofficieren
en evenveel
subalternen
(adjudanten).
v ).
c
v v
ba
(a j a
o. E.
10
7
0.
B . IV
IV 10
7
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geen werkzaamheden
aa
vverbonden,
b
, behalve
b a v tot oefening,, op
dagen,
dat
de
afdeelingen,
'\vaartoe
zijj bbehooren onder de
a
,
a
a
,
aa
wa
a pen en z~jn.
jj .
Beschouwing
over
B
c
v de kosten..
Ret voorgoedragen
stelsel is ten aa
aanzien va
van de kosten
H
v
a
del" R
Regeering;; hierbij
vvergeleken met de ontwerp-organisatie
a
a
bj
is rekenjng gehouden met de waarschijnlijke
uitbreiding
aa c j j
b
van het bblijvend
gedeelte tot 8000
8000 man.
va
jv
a .
De tractementen
en onderhoudskosten va
van het b
beroeps-D
ac
kader,
behoorend tot het vveldleger 1),
a
, organiek
a
b
1 ), zOllden in
het vvoorg'estelde stelsel ±
± f334.000
334 .000 hooger zijn
j dan
a in het
Dntwerp.
In
het
voorgedragen
stelsel
kllnnen
echter
de
,
. I
v
a
c
meeste diensten buiten
de troepen,, zoo niet aaIle,, aan
b
aa dit
beroepskaderworden
opgedragen.
a
a
aa
b
a
. In
I het ontwerp daarentegen
zijn
krachten
bovendien
noodig:: zoo zullen o.a.
78
j vele
v
ac
b
v
.a. de 78
luitenants
del' infanterie,
de tegoenwoordige sterkte
a
a
, waarmede
aa
kon worden vverminderd,, boven
de formatie
worden gevoerd,
b v
a
v
,
waardoor
bovenstaand
verschil
met ±
aa
aaIleen reeds b
v
aa
v
c
± f 100.000
100 .000
wordt vverminderd.. Bovendien
kunnen in het voorgedragen
v
B v
a
stelsel de werkzaamheden,
en landaa
, noodig vvoor landweer
a
a storm,, aan
worden opgedragen,
aa het beroepskader
b
a
a
, terwijl
j in
het ontwerp daartoe
nieuwe functionnarissen
noodig zullen
aa
c
a
zijn.
de landweer
aIleen
zullen daartoe
de kosten naa
j . Voor
V
a
a
aa
(le vvoltooilng
del" organisatie
± f 211
211.000
bedragen.
In dit
a
Y
a a
±
.000 b
. I
opzicht
zal
stelsel tot bbesparing
leiden;;
c
a het voorgestelde
v
a
bovenstaand
verschil
kan
verder buiten
beschouwing
blijven.
b
v
aa v
c
a dllS v
b
b
c
b
jv .
De
sterkte
aan
paarden,
in
het
voorgedragen
stelsel
D
aa
aa
,
v
a
4200,
van het ontwerp met 462
462 over4200, zou in vredestijd
v
j die va
v jaarlijksche
kosten op ±
± f 138.600
treffen,
aa va de jaa
j c
138 .600 gesteld
. , waarvan
kunnen worden..
Daarentegen zon in het vvoorgedragten
stelsel op de
Daa
a
jaarlijksche
onderhoudskostendermilitie
±
f693.819
jaa j c
± 693 .819 bespaard
b
aa
worden.. Door
het vvrijstellen
van hen,, die als
kostwinner
D
j
va
a
niet in het gezin gemist kunnen worden zouden de.. daarvoor
aa v
betaalde
300.000
b
aa
vvergoedingen ((op f 300
.000 geschat)
c a ) bespaard
b
aa worden...
Tot zoover
is e1" dus een jaa
jaarlijksche
besparing
van
T
v
b a
va
j c
f855.219.
855 .219.
1)
AIleen wat
de hiervoren
wapens.
1) A
a betreft
b
v
bbeschouwde
c
a
.

-- 9999 Andere onderwerpen zouden echter
tot moeilijk
te
A
c
j
v
schatten
vermeerdering
van
uitgaven
aanleiding
geven.
c a
va
av
aa
v .
Vooreerst:: kazernebouw
en inrichting
van oefenterreinen
V
a
b
c
va
wegens garnizoensveranderingen.
van vele
a
v a
. Vernieuwing"
V
va
v
kazernes
en verplaatsing
naar
a
v
aa
aa gunstige terreinen is echter
c
in ieder geval
verkoop va
van vvrijkomende
va gewenscht.
c . Door
D
v
j
terreinen kan
noodige
uitgaven
aanzienlijk
a aan
aa de daaryoor
aa v
av
aa
j
worden tegemoet gekomen,, vvooral
a omdat
a in de uit een
IDilitair
oog"punt ongunstige streken de grond v441
veel en in
a
1)
de gunstige weinig
waarde
heeft.. 1)
4
aa
Groote uitgaven
zOllden noodig zijn
de voorziening
G
av
j voor
v
v
in de g'rootere bbehoefte aa
aan materieel
voor
de
veld-artillerie
a
v
v
-a
nl.. 640
1280 ca
caissons in plaats
van 204
204 stukken
640 stukken en 1280
aa va
en 408
408 ca
caissons.. De
vermeerdering bbetreft echter
een uitgave
D v
c
av
voor 44
eens,, die weI
mindel'" zal
van het
v
a zijn
j dan
a het dubbele
bb
va
thans
aangenomen b
bedrag, daar
a
aa
,
a
aa sommige onkosten niet
vergroot
worden.
Verhooging
van
v
. V
va kosten zou ook DOg gevolg
v
zijn
van het opdrag"en
van
vele corveeen
burger werk-j
va
a
va v
c v 6 aan
aa b
lieden en va
van het steunen va
van vereeniging"en,
bruik-v
, die de b
baarheid va
van dienstplichtigen
vergrooten.
Tegenover
deze
baa
c
v
. T
v
staan
weer enkele besparingen.
de
-uitgaven
av
aa echter
c
b
a
. Vooreerst
V
waarschijnlijke
besparing
op
tractementen
en
onderhoudsj
j
aa c
b
a
ac
kosten va
van het kader.
voorgestelde stelsel zijn
a
. IIn het v
j de
promotie-kansen
en is daardoor
ook de positie va
van aal het
- a
aa
beroepskader
aanmerkelijk
(vooral
b
a
aa
j verbeterd,
v b
, waartoe
aa
(v
a om in
behoefte aa
aan kader
op den dllur te kunnen vvoorzien)) in
,de b
a
het ontwerp-stelsel
del'" R
Regeering later
waarschijnlijk
a
aa c j j nieuwe
uitgaven
noodig
zouden
zijn.
Ten
slotte
zouden ook de
av
j . T
uitgaven
voor vvoorbereidend
militair
onderricht
kunnen
av
v
b
a
c
vervallen.
v
va
.
De sterkte va
van het vveldleger volgens
het vvoorgedragen
D
v
a
stelsel en die vvolgens het ontwerp zijn,
j , met uitzondering
van de veld-artillerie,
vrijwel
gelijk,
va
v
-a
, v
j
j , zoodat
a de uitgaven
av
voor b
bewapening,
voor bbeide
v
a
, hulpdiensten,, treinen enz.. v
overeen
zullen komen en dus hier bbuit.en bbeschouwing
v
c
kunnen bblijven.
jv .
1) Z
Zie over
dezen kazernebouw
het werk va
van den L
Luitenant-Kolonel
1)
v
a
b
a -K
van den G
Generalen
staf
W.. Coolin
den Militairen
Spectator
van 1903.
va
a
a W
C
1
M
a
S
c a
va
1903 .

-100
100 b ac ,_ omdat
a zij
j
De kosten zijn
hier tel" sprake
gebracht,_
D
j
a
baa
v
aa
a
bepalen
wat
voor
ons
bereikbaar
is.
Uit
het
voorgaande
kan
b a
a v
b
. _U
met vvoldoende zekerheid W
worden aafgeleid,, dat
a het vvoorge-stelde stelsel in dit opzicht
niet onmogelijk
c
j is,, waarschijnlijk
aa c j j
zou leiden..
zelfs tot bbesparingen
a
aa is
Maar het bbelang,
Maa
a , dat
a op den vvoorgrond moet staan
de vverbetering,
die
daardoor
bereikt
zou
worden.
Vooreerst
.
V
b
,
aa
b
de groote moreele en maatschappelijke
aa c a
j
vvoordeelen,, verbonden
v b
aan de invoering
van aalgemeenen dienstplicht.
het,,
c . Verder
V
aa
v
va
van een jjong vveldleger,, krachtig
toegerust met vveld-·ac
bbezit va
rijwiel-infanterie,
ac
j
a
,
aartillerie,, gesteund door een sterke macht
en cava
cavalerie sterk aals de tegenwoordige.. Daarvoor
zan men
Daa v
zich
van militaire
zijde
eenige cconcessies
moeten getroosten~
c
,
c va
a
j
die de waarde
van het leger niet aa
aantasten.
a
.
aa
va
Aan de waa-rde
van dit vveldleger kan
worden teg~enaa
va
a W
Aa
overgesteld
die va
van een klein leger va
van ideale
kwaliteit.
a
.
v
a
Ik
vermeen,
dat
wij
bovenal
noodig
hebben
een
groot
bb
Tv
a
j b v a
,
veldleger.. Ret
hoogste,, dat
ten
a door de voorbereiding
v
b
v
H
oorlog bbereikt kan
worden,, is nog steeds de vvrede,, met
a
handhaving
onzer eel",, verdediging
onzer bbelang~en.
v
a
. Daartoe
Daa
a
av
is een groot veldleger
het,. meest werkzame
machtsmiddel;,
ac
;,
v
a
daartoe
is
het,
absoluut
onmisbaar.
Ret
is
meer
werkzaam
aa
aa
ab
baa . I
dan
vestingstelsels,, meer dan
verdragen,
bond-·a
v
a
, meer dan
a b
a
v
genooten,, meer dan
'veel meer dan
"de sympathiea
, ,v
a ,,
y
a
a inundaties,
del" vvolken."." WWelk nut toch
hebben
om
c kunnen deze aIle
a
bb
schending
onzer
neutraliteit
te
voorkomen,
te
beletten,
te
,
a
v
,
b
c
straffen
?Welk
nut
om
onze
eel",
onze
rechten
te
handa
a
? W
,
c
haven?
Zij
kunnen
ons
noch
tot
gevreesde
versterking
van
c
v
v
va
av ? Z j
den vijand,
bondgenoot maken.
Zijj
aa
v
b
a
. Z
v ja , noch
c tot waardevollen
kunnen niet voorkomen,
West-Europeeschen
v
, dat
a wijj bij
b j een W
-E
c
oorIog a
als quantite
en verq a
j 'negligeable
ab beschouwd,
b c
, behandeld
b a
v trapt
worden;
dat
die
oorlog
op
onzen
bodem
gevoerd
v
c
;
a
b
a
wordt.. Z
Zijj kunnen niet beletten,
in
b
, dat
a de vreemdeling
v
het grootste deel va
van ons land
den baas
a
baa speelt,, brandschat,
b a
c a ,
plundert,, inundeert,, vernielt,
dat
, verwoest.
v
. Tegenover
T
v
a alles
a
.
v
zijn
zijj nutteloos.. En
daar
ons het groote
j
E juist
j
aa ligt voor
v
gevaar.
oorlog zullen
vaa . Bij
B j een grooten West-Europeeschen
W -E
c
het zeer zwaarwichtige
motieven
moeten
zijn,
aa
c
v
j , die b.v.
b.v.

-

101101

j
j door een
Fl"ankl"ijk
en D
Duitschland,
F
a
c a , gescheic1en
c
aals zij
j zijn
muul" va
van vvestingen,, zouden weerhouden om in onze laag..
aa vlakte
den
oorlog
te
voeren
of
althans
door
ons
land
troev a
v
a
a
a
pen te vvervoeren.
Daardoor zouden wijj verplicht
zijn
v
. Daa
v
c
j aan
aa
dan
,den oorlog deel te nemen.. VVe
W hebben
bb
a geen aandere
keus dan
bondgenoot
of vijand;
b
v ja
a
; en eigenlijk
j is dat
a geen
B
keus,, zoolang
wijj gevoel
van eigenwaarde
bezitten;; z66langa
v
va
aa
b
661a
zullen wijj vvijand
van den aanrandel"
zijn,
van de eerste
ja
va
aa a
j , va
schending
onzel" grenzen aaf.. De
c
D vverplichting,
c
, een of twee
korpsen te moeten aafzonderen,, om in ons land
een klein
a
leger in b
bedwang
te houden,, of onze linien
bewaken,
a
8 te b
a
zal
geen del" partijen
dwingen ons te ontzien.. En
a B
a j
E hoe uit-stekend het H
kleine ideale
Nederlandsche
legel" ook zijn
a
N
a
c
j
mocht,
daarvan
weI nimmer impo-c , de faam
aa
aa va zou deze landen
a
neeren - vveel hoogere eigenschappen
dan
Duitsche
of
c a
a de D
c
Fransche
mogen we v
voorshands
voor ons leger
zeker
onder
F a c
a
v
13
geen vvoorwaarde
verwachten.
aa
v
ac
.
Heel
anders wordt de toestand,
R
a
a , als
a wijj een 150.000
150 .000 man
a
met een sterke artilleriemacht
op de been
kllnnen brengen;
a
ac
b
b
;
als wijj de mogendheid,, die onze neutraliteit
zou schenden,
a
a
c
,
verplichten
tot afzondering
van
v~jftal
j a korpsen..
v
c
a
va minstens een v
Dan wordt de kans
al heel gering,, dat
Da
a
a
a een der strijdende
j
partijen
zich
dien
last
op
den
hals
zou
willen halen,
a j
c
a
a
a
, om,
haar
vijand
zulk een b
bondgenoot in de aarmen te werpen..
aa v
ja
Ook tegenover
een overzeeschen
is het bbezit van
O
v
v
c
vvijand
ja
va
zulk een leg-er va
van het grootste b
belang.
landing
op
a . Een
E
a
onze kusten,, die door de vvloot niet bbelet kan
a worden,, beb hoeven
wijj dan
v
a niet te verwachten,
v
ac
, vooral,
v
a , indien door het
g-ebruik
van den landstorm
als
kustwacht,
b
va
a
a
ac , dat
a leg-er in zijn
j
geheel teg-en de landingstroepen
zou kunnen optreden..
a
Met zoo'n
vijand
buiten ons polder-M
' leger zullen wijj den v
ja
b
land
kunnen houden,, in het uiterste geval
de N
Nieuwe
a
va achter
ac
Hollandsche
Waterlinie
tot
staan
brengen.
Ons
polderland
H a
c
Wa
aa b
. O
a
moge zooals
het daar
zijn
voor een
a
aa ligt,, zeer geschikt
c
j
v
krachtige
het b
bedenkelijk
ac
vverdedig-ing,, toch
c schijnt
c j
j op die
geschiktheid
ons defensie-systeem
te b
bouwen.. Niet
aIleen
c c - y
N
a
omdat
deel
van
ons
land
wordt
prijs
gegeven;
D
a een bbelangrijk
a
j
j
va
a
v
;
opsluiten,,
aniet aaIleen omdat
a wijj ons in een kleinen kring Iaten
a
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waarin
wijj op den duur zelfs zonder groote inspanning
van
aa
a
va
den aa
aanvaller
moeten ondergaan;
als
de
va
aa ; Inaar
aa ook,, omdat
a a
verdediging
in
het
polderterrein
werkelijk
zoo
krachtig
is~,
v
j
ac
dat
er niet vooruit
kan,
a de aanvaller
aa va
v
a , het gevaar
vaa niet aals
uitgesloten mag
beschouwd
worden,, dat
op
a
b
c
a inundaties
a
groote schaal
worden om ons te knakken
c aa ook zouden gebruikt
b
a
of bbedreiging- daarmede,
aan een ultimatum
aa
, als
a middel om aa
a
kracht
bij
te
zetten.
ac
b j
.
A
Als w~jj zulk een leger b
bezitten zullen wij
, *j* ons voortv
te bbouwen op de sympathie
del"
bbestaan
aa . niet behoeven
b
v
y
a
volken.. Wie
daarop
mocht
vertrouwen
naa den Transv
W
aa
c
v
T a vaalschen
oorlog,, moge b
bedenken,, dat
vaa
. c
a op die sympathie
y
a
aal
heel weinig aanspraak
gemaakt
kan
worden
door
een
yolk,
aa
aa
aa
a
y
,
dat
zich
voor te bbereiden tot den oorlog,,
a naliet
a
c behoorlijk
b
j v
dat
verzuimde aaIle weerbare
mannen
tot den strijd
a v
ba
a
j af te
richten,
c
, dat
a zich
c te weinig geschut
c
vverschafte.
c a
.
voortbestaan
afhankelijk
van eigen krachtsIIndien ons v
b aa a
a
j is va
ac
inspanning,
dan
staat
verzet
tegen
invoering
van
algemeenen
a
, a
aa v
v
va a
dienstplicht
gelijk
bevordering
del" kansen
op die invoea
c
j met b
v
v ring onder vvreemde leiding met ja
jarenlange
oefentijden.
a
j
. In
I
geen oorlogsgeval
veldleger ontberen,
va kunnen wij
j een groot v
b
in ieder oorlogsgeval
het meeste voorva zullen wij
j daarvan
aa va
v
deel hebben,
ook
om
de
bestaande
stelling-en
actief
te
verbb ,
b
aa
ac
v dedigen.. Daa
Daarom moeten wijj op de vvorming va
van zulk een
leger onze krachten
van algemeene·n
ac
cconcentreeren.
c
. Invoering
I v
va
a
en uitbreiding
van de vveld-artillerie
zijn
dienstplicht
c
b
va
-a
j daartoe
aa
dringend noodig..
Ik heb
den weg te wijzen,
die
I
b getracht
ac
, waarlangs
j
aa a
resultaten
konden
worden
bereikt
zonder
verhooging
der
a
b
v
oorlogslasten,
a
, nit overweging,
v
, dat
a het nutteloos zou zijn
j de
behoefte aa
aan vverandering
in het licht
te stellen,, zonder te
b
a
c
knnnen wijzen
op de '1nogelijkheid
uit financieel
oogpunt..
j
j
a c
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J . BOEKENOOGEN

Breviaire
Grimani
de la
B 6v a
G
a
a BiblioBb theque
de SS.. Marco
a Venise.
q
Ma c 4
V
. ReproR
duction
photographique
editee
c
a
q conl.plete
c
par
de V
Vries.. Preface
Dr..
a SSeato
ca
P ac du D
Sal.
Leyde,
Sij
. L
y , A.
A . 'V.
W. S
S j t-Sa . Morpurgo.
M
h 0 f f. Ie Livraison.
Lv a
.

Onder
de Ikostelijkste
kunstschatten
die het aan
O
j
c a
aa kunst-werken zoo rijke
Venetie8 b
bezit behoort
ook het beroemde
j
V
b
b
brevier
van den Ka
Kardinaal
in de b
bibliotheek
b
v
va
aa Grimani
G
a
b
van San
Marco.
is een del" rijkst
c . Het
j
vversierde handschriften
a
c
va
Sa Ma
R
ter wereld.. De
meer
dan
800
bladen
waaruit
het
bestaat
D
a 800 b a
aa
b aa zijn
j
met lijsten
van
hloemen,,
aaIle zonder uitzondering vverlucht
c
j
va b
en ornamenten,
,
vvruchten,
c
, insecien
c
a
, of met groote miniaturen,
a
waarvan
O het blanke,
b a
,
aa va het aantal
aa a hier ong-ewoon g-root is.. Op
fijne
pel"kament
prijken de kostelijke
teekeningen in onge-j
a
j
repte kleurenpracht,
ac , zoo schoon
c
aalsof z~jj pas
a door den
kunstenaar
dergelijke
schat
j
aa werden geschilderd.
c
. Een
E
c a heeft
natuurlijk
reeds lang
de aa
aandacht
del" kllnstkenners en
j
a
a
ac
kunstgeleerden tot zich
getrokken.. Maar
c
Maa de ovel"groote
v
zorg,, die men in de b
boekerijj van
San Ma
Marco
voor het b
brevier
va Sa
c v
v
draagt,
maakt
het
vool"
nauwlettende
studie
zeer
moeilijk
aa ,
aa
v
3a
j
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toegankelijk
en het aa
aantal
die het met
a
a gewone stervelingen
v
,
bb
eigen oogen nauwkellrig
hebben
kunnen
bekijken
is uiterst
a
b j
gering~..

Ret is daaronl
een bbelangrijk
H
aa
a
j feit dat
a een moedig uit,
gever
de uiterst kostbare
reprodllctie
van het omvangrijke
v
ba
c
va
va
j
handschrift
heeft aangedul"fc1,
a
c
aa
, en wijj mogen e1' ons vvool" de eel"
van
ons
land
over
vel"blijden,
Nederlandsch
b
j
, dat
a het een N
a
c
va
a
v
v
uitgever
is die deze zaak
aanleiding hiel"toe
aa ondel"nam.
a . De
D aa
v
van een del" klassieke
handis geweest het l"epl"oduceel"en
c
va
a
a schriften
van de B
Bibliotheca
c
va
b
ca Mal"ciana
Ma c a a in de Codices
C
c Graeci
G a c
et La
LaJtini,, die onder leic1ing va
van den D
Directeur
del" Leidsche
c
L
c
bibliotheek
worden
uitgegeven
door
de
firma
S
ij
tho
ff..
j
bb
v
a S
Bij
die
gelegenheid
sprak
de
Directeul"
van
de
boekerij
van
Bj
a
D
c
va
b
j va
San
Marco
uit dat
Breviarium
GriSa
Ma c den wensch
c
a ook het B
v a
G mani
en weIb in z~jn
geheel - ZOll worden gerepro-a
j
duceerd.
bemiddeling
van D
Dr.. De
, aan
aa wiens
c
. Door
D
b
va
D Vries,
V
goede zorgen dus ook de leiding· va
van deze uitgave
av werd
toevertrouwd,
is
dit
plan
tot
llitvoering
gekomen,
v
,
a
v
, en de
eerste del' twaalf
afleveringen
waaruit
het werk zal
bestaan
aa a
v
aa
a b
aa
heeft onlangs
het licht
gezien.. Voortaan
a
c
V
aa zal
a het dus iede1'
mogelijk
allel"vool"treffelijkst
gerepl"oduceel"de
miniac
aj zijn
j de a
v
j
turen va
van het bbrevier
te b
bewonderen en te bbestudeeren;;
v
kunnen leggen naast
vYoortaan
aa zal
a men dus die aafbeeldingen
b
aa
de vverwante
miniaturen
van aandere handschriften
en is
a
a
va
a
c
aaldus de weg geopend vvoor een vvruchtbaal"
c baa onderzoek.. De
D
300
bladzijden
worden in kleurendruk weergeg·even
;;
300 fraaiste
aa
b
a j
v
de overige,
tekst en gewone randen
bevatten,
v
, die aIleen
a
a
b
va
,
zijn
in
een
kleur
gedrukt.
De
reproductie
is
natuurlijk
j
44
. D
c
a
j
geheel photographisch,
Berlijn,
j ,
a
c , doch
c de firma
a F
F r i s cc h,, te B
aan wie deze is opgedragen,
voor
den kleurendruk
aa
a
, maakt
aa
v
gebruik
van een g·eheeI nieuw procede,
b
aa b j de kleuren
b
- va
c4U, waarbij
op g'lazen
platen
worden overgobracht
en l"echtstreeks
van
a
a
v
b ac
c
va
deze aafgedrukt.. Ret
verkregen
resultaat
is
prachtig;
men
H
v
aa
ac
;
kan
zich
voorstellen dat
repro-a
c moeilijk
j v
a door mechanische
c a
c
clllctie
het origineel ooit nauwlreul"iger
zal
c
a
a kunnen worden
weergegeven.
v .
Deze uitgave
is echtel"
allel"minst
aIleen
vool" geleer-D
av
c
a
a
v
den bbestemd.. IIeder
die
iets
voelt
voor
kunst
wordt er
,.-,
v
v
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door gebaat
zullen gaarne
hl1nne oogen laten
baa en velen
v
aa D
a
weiden over
de kleurenpracht
dezer miniaturen.
v
ac
a
. Dat
Da het
,verk niet aIleen
in onze groote openbare
bibliothelren
te
a
ba
b b
aa
raadplegen
is,, maar
aa dat
a ook een betrekkelijk
b
j groot aantal
aa a
particulieren
in ons land
hun boekerij
a c
a
b
j met dit uiteraard
aa
kostbare
plaatwerk
hebben
veIT~jkt
is inderdaad
ba
aa
bb
j
v
aa verblijdend.
v b j - .
Vool" ons wordt het belang
ervan
nog verhoogd
V
b a
va
v
door het feit dat
het
N
ederlandsche
kunstenaars
,varen
a
N
a
c
aa
a
die vvier eeuwen geleden deze miniaturen
schilderden.
In
a
c
. I
ruimeren kring- de aandacht
te vvestigen op deze prachtige
aa ac
ac
uitg-ave
gerechtvaardigd
en ik maak
av is dus alleszins
a
c vaa
aa dus
gaarne
g-ebruik
van
van dit t~idschrift,
aa
b
va de gastvrijheid
a v j
va
j c
, om
aa aa
naar
aanleiding va
van deze nieuwe reproductie
van
het
Bre-c
va
B
viarium
Grimani
een en ander
mede te deelen over
de
v
a
G
a
a
v
,rlaamsche
schilderkunst
in de middeleeuwen,, en weI in het
V
aa c
c
bijzonder
over
de Ininiatuurschilderkunst.
b
j
v
a
c
.
I

.A
j tijd.
j . En
A.lles heeft zijn
E wat
a zijn
j tijd
j gehad
a heeft,, wordt
vergeten;
v
; men ziet er niet meer naar
aa om..
Dit is ook met kunst het geval.
D
va . Zoodra
Z
a de smaak
ac zich
c
wijzigt
en de mode aandere kunstvormen
verlangt,
j
v
v
a
, geraken
a
de kunstwerken der vvorige periode in discrediet;
c
; zijj zijn
j
ouderwetsch
Diet meer in tel..
b g-eworden en dus D
Onze middeleeuwsche
kunst werd na
O
c
a eene geleidelijke
j
evolutie
door den geitalianiseerden
stijl
v
vvervangen
va
a aj del" 16de
eeuw ((die zelf weldra
moest vvoor aandere kunstvormen)
a wijken
j
v
)
en is langen
tijd
b,jna
geweest;;
a
j
b
j a aalgemeen in minachtillg
ac
luiddeleeuwsche
schilderijen.
waren
,vaardeloos
en werden
c
c
j
ax
aa
vool"
bl"andhout
verkocht.
Natuurlijk
waren
er
te
v
b a
v
c . Na
a
j
j
aallen tijde
kunstliefhebbers
Eyck
en M
Memling
hebbe:n
bb , die VVan
a
E
yc
1
bb --a
gewaardeerd
en hunne schilderijen
aa
c
j D in eere gehouden,, maar
aa
waren
ook die bbel"oemde, narnen
vvoor het groote publiek
b
a
a
slechts
klanken
en de eigenaars
en bbeheerders va
van kunst-c
a
aa
verzamelingen
doopten
de
schilderijen
met
de
ondenkbaarste
v
a
c
j
baa
kunstenaarsnamen,
in vvolslagen
onbekendheid
met
aa
a
, levende
v
a
b
de eig-enaardigheden
del" vverschillende
groepen va
van kunste-aa
c
naars
op het einde del" middeleeuwen.. Maar
aa
Maa de tijden
j
vverana deren en over
gebrek
aan
belangstelling
hebben
de
middelv
b
aa b a
bb
-
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thans
niet meer te Iklagen.
eeuwsche
schilders
c
c
a
a
. Sedert
S
j
Ja
va
Waagen
in
1822
zijn
boek
over
Hubert
en
Jan
van
Waa
1822
b
v
H b
Eyck uitgaf
veel over
Nederlandsche
nleesters
Eyc
a is e1' v
v de oude N
a c
20 jaa
jaar is het onder-gesClll"'even;
c
v ; doch
c vvooral
a in de laatste
aa
20
zoek vvrucbtbaal"
onzel"
b baa geweest en heeft de geschiedenis
c
kunst een geheel ander
aanzien
gekregen..
middeleeuwsche
c
a
aa
De oude V
Vlaamsche
schilders
zijn
D
aa c
c
j in de m.ode gekomen en
hunne bbeteekenis en invloed
is zoozee1" op den vvoorg"rond
v
Frankrijk
bedacht
wordt vvoor de
g"esteld,, dat
a men e1" in F
a
j op b
ac
middeleeuwsche
Fransche
schilders
een deel va
van de eel" te
c
F
a c
c
reclameeren.
c a
.
Men
kan
haast
geen wetenschappelijlr
j c
M
a
aa
c a
j kunsttijdschrift
nit de laatste
jal"en
in
handen
nemen,
het
zij
dan
aa
ja
a
,
j a in de
Nede1"landen,
Franlrrijk,
Engeland
of in D
Duitscliland
N
a
, in F
a
j , in E
a
c a
verschenen,
bevat
middeleeuwsche
v
c ja , of het b
va een aartikel over
v
c
Vlaanlsche
kUllst.. Dit
heeft natuurlijk
dat
V
a ookaa c
D
a
j ten gevolgoe
v
zijj die niet gewoon zijn
j de vvorderingen del" kunstwetenschap
c a
te vvolg"en,, toch
iets
g"aan
benlerken
van
de
belangostelling
c
aa b
va
b a
die onze middeleeuwsche
kunstenaars
trekken.. De
c
aa
D tentoon-stelling va
van V
Vlaamsche
primitieven
te Brugge,
aa c
v
B
, een gevolg
v van deze bbelang"stelling,
gedaan
va
a
, heeft ook het hare
a
aa om ill
ruimen k1"ing de aa
aandacht
te vvestigen op deze langversmade
a
v
a
ac
kunst,, zoodat
men
menigeen,
die
tot
voor
korten
tijd
zelfs
a
,
v
j
den naam
niet had
met bbewondering kan
aa
a gehoord,, thans
a
a
hooren spreken over
Rogier
van del" W
Weyden,
Dieric
v
R
va
,
D
c
y
B 0 u t s of G
Gel" aa r d D
bewondering
B
D aa vi
v d.. Bij
B j vvelen zal
a deze b
weI niet diep zitten en weer vvoorbijgaan
b j aa als
a e1" vvoor de
Vlaamsche
primitieven
weer
iets
anders
in
de
mode komt,,
V aa c
v
a
maar
ook een gedwongen mooi-vinden
e1"
aa zeer zeker kan
a
-v
toe bbijdragen
dat
iets gaat
voelen vvoor de
j a
a men aalthans
a
aa v
schoonheid
dezer kunstuitingen die zoo v
vel" van
c
va ons 19de19 van
Protestantsche
Nederlanders,
afs·baan.
eeuwe1"s,, en vvooral
,
a
aa .
a va P
a
c
N
a
En
dat
is
natuurlijk
verblijdend.
E
a
a
j v b j
.
Vooral
jaren dan
V
a in de laatste
aa
ja
a is de kennis omtrent onze
kunst b
belangrijk
archiefmiddeleeuwsche
c
a
j l1itgebreid.
b
. Door
D
a
c
studie en door de scherpzinnige
ontdekkin-gen va
van verschilc
v
c lende geleerden hebben
wijj een geheel nieuwen kijk
bb
j gekregen
op de geschiedenis
onzer
oude
schilderscholen.
c
c
c
. Onbekende
O b

-- 107107
a
va groote schilders
namen
van
zijn
gebracht
en
c
j aan
aa het licht
c
b ac
hunne werken teruggevonden.
Onverwachte
gegevens
kwamen
v
. O v
ac
v
a
aan
den. dag
omtrent betrekkingen
tusschen
kunstenaars
aa
a
b
c
aa
nit v
verschillende
streken en hun reizen en trekken va
van het
c
a
eene land
n'aar
andere.. Ta
Tal va
van b
belangrijke
kwesties
aa het a
a
j
a
werden nader
tot hunne oplossing gebrayht.
b ac .
Hoe
minder men va
van iets weet,, des te eenvoudiger
H
v
l~jkt
het.
De
geschiedenis
onzer middeleeuwsche
schilderkunst
Ij
. D
c
c
c
a v
was
vroeger dan
verteld;; thans
is gebleken
c a ook g~auw
a
v
a echter
c
b
dat
ingewikkeld is.. En
licht
er
a de zaak
aa uitermate
a
E hoeveel
v
c
reeds in menig opzicht
verspreid
is,, er is aaIle reden om te
c
v
twijfelen.
verschillende
gewichtige
punten weI ooit g~eheel
j
D. of v
c
c
tot klaarheid
zullen
worden
gebracht.
aa
b ac .
Die nieuwe g~egevens
waarvan
D
v
aa va ik sprak
a liggen verspreid
v
in tijdschriften
en een aantal
bekende,, dikw~jls
j c
aa a weinig~ b
j zeer
zeldzame
boeken.
een en aander
a
b
. IIndlen ik du.s daaromtrent
aa
mededeel,, mag
ik veronderstellen
niet uwe belangstelling
a
v
b a
te vvragen
voor
algemeen
bekende
zaken.
a
v
a
b
a
.
Ik zal
een overzicht
te g~even
I
a natuurlijk
a
j niet trachten
ac
v
c
v
van aaIle kwesties die door de verschillende
kunstg~eleerc1en
va
v
c
geopperd en va
van aaIle gissingen die vverdedigd of b
bestreden
z~jn,
breng~en dat
j , maar
aa wil hier aallerlei onder de aandacht
aa ac
b
a
naar
ik
meen
in
rllimeren
kring
belangstelling
verdient
en
aa
b a
v
dat
beschouwd
mag
als aa
aanwinst vvool' onze kennis
a b
c
a worden a
of aalthans
Bijj een onderwel'p
a
aals meer dan:
a : losse gissing.. B
geheel
aals dit is het natuurlijk
a
j - onmog~elijk
j de hypothesen
y
te ontwijkell,
ik zal
niet meer lastig
j
, doch
c
a u daarmede
aa
a
vallen.
dan
noodig
is.
va
a.

Gent,, Brugge
en IIeperen zijn
G
B
j in de middeleeuwen de
middelpunten va
van handel
en vverkeer in de N
Nederlanden,
a
a
, de
stapelplaats
van W
West-Europa.
Rijk
a
aa
va
-E
a. R
j door de lakenindllstrie
a
en den handel,
Vlaamsche
steden va
van heinde
, trekken de V
aa
c
a
en vver den vvreemdeling tot zich;
uit
Italie,
uit
Frankrijk,
c ;
I a 8,,
F
j ,
a
uit E
Engeland,
Duitsche
Rijk
komen ba
bankiers en
a , uit het D
c
R
j
kooplieden naar
Brugge en G
Gent om er zaken
te doen of
aa B
a
een kantoor
te vvestigen.. G
Geen wonder dat
a
a ook de kunste-naars
naar
Vlaanderen
trokken,, aa
aangelokt door de schoone
aa
aa V
aa
c
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. Da
gelegenheid om hun talent
winstgevend
te maken.
Dat cde
a
v
a
bloei
van
de
Vlaamsche
steden
tegen
het
einde
del"
middelV
aa
c
b
va
a
eeuwen bbeg'int te tanen,
Gent en B
Brugge nog
a
, werd te G
,veinig gevoeld.
hof zette nieuwen luister
v
. Ret
H Bourgondische
B
c
bijj aa
aan V
Vlaanderen's
steden
b
aa
' hoofdstad,
a , terwijl
jI de Brabantsche
B aba
c
in macht
begonnen te stijgen.
j
ac
b
.
Vandaar
dat
de N
Nederlandsche
kunst in de lutere
c
a
Va
aa
a
a
middeleeuwen vvooral
Gent en B
Brugge,, in Brussel
en
a in G
B
Leuven
zich
ontplooit.. T
Toch
L
v
c het rijkst
j
c zijn
j de kunstenaars
aa
die den grootsten roem del" V
Vlaamsche
en B
Brabantsche
aa c
aba
c
schilderschool
uitmaken
bijna
van allen
geboren
c
c
a
b
j a geen va
a
b
Vlamingen
of Brabanders.
zijn
V
a
B aba
. Ret
H
j vvreemdelingen,, meesters
in hunne kunst,, die,, aa
aangelokt door de vvoordeelen welke
de V
Vlaamsche
en B
Brabantsche
steden hllll boden,
aa
c
aba
c
b
, zich
c daaraa heen bbegaven.
Sommigen va
van hen k,vamen
uit Wa
Walenland,
av . S
a
a ,
inzonderheid uit H
Henegeouwen,, zooals
R 0 g i e r vvan
de r
a
B
a
vVeyden.
kwamen
uit het L
Limburgsche,
W y
. Anderen
A
a
b
c , zooals
a
ieder weet:: men denke slechts
aan
Hub
e
r
t
en
Jan
van
c
aa H b
J a
v a
EJck
met
hunne
zuster
Margareta.
Enkelen
kwamen
E
c
M
a
a
a
.
E
a
y
van verre,
Memling,, die,, uit de buurt
van
va
v
, gelijk
j Hans
H a
M
b
va
~iainz a
afkomstig,, over
Keulen naar
kwam.
Ma
v
K
aa Brugg'e
B
a . Velen
V
oolr waren
ricc BOll
t s,, van
Haarlem,,
ax . Hollanders,
H a
, b.v.
b .v . Die
D
B
va Haa
de grondlegger del' B
Brabantsche
school,
en
Gerard
c
a
DDavid,
a v
,
aba
c
,
G
van O
Oudewater,
va
a
, na
a Me
M ill 1i n g'' s dood de meest bel"oemde
b
schilder
van B
Brugge..
c
va
Wijj zijn
al te licht
geneigd iedere schilderschool
als
W
j
a
c
c
c
a
iets aafzonderlijks
te
beschouwen.
Daarom
zijn
de
zoo
pas
a
j
b c
. Daa
j
genoemde namen
leerrijk.
Een
volleerd
kunstenaar
die
a
j . E
v
aa
zich
elders vvestigt kan
onder v
vreemden invloed
zijn
c
a
- v
j stijI
jI
van het hem eigene
wijzigen,
j
, hijj zal
a toch
c in den regel jiets va
leerlingen
overbrengen.
die
bbehouden en op zijne
j
v b
. Door
D
0
vreemdelingen
heeft
dus
de
Noordfransche,
de
Nederrijnsche,
v
N
a c ,
N
j- c ,
de H
Hollandsche
kunst op de V
Vlaamsche
schilderkunst·
, inge-a
c
aa
c
c
weI"kt,, gelijk
Vlaamsche
school
invIoed
heeft
j omgekeerd de V
c
v
aa
c
gehad
op de kunst elders in Europa.
Ik bben overtlligd
a
E
a. I
v
dat
a die wederkeerige invloed
v
vveel grooter was
a dan
a men
gewoonlijk
aanneemt.
j aa
.
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Van de oude H
Hollandsche
schilderkunst
is welnlg met
Va
a
c
c
a in
zekerheid b
bekend;; het is ook niet te vverwonderen dat
het Protestantsche
Holland
meer is v
verloren gegaan
c
aa dan
a
P
a
H
a
in de Z
Zuidelijke
Nederlanden.
j
N
a
. l\iet
M groote waarschijnlijkheicl
aa
j j
kan
Opwekking va
van Lazarus
in het Berlijnsche
Museum
a de O
La a
B
j c M
op grond van
beschrliving
in Van
e 1'" ''s Schilderva de b
c jv
V a }I
YE and
a
Sc
boek
toegeschreven
worden
aan
A
e
1
b
e
r
t
0
u
w
ate
r,
maar
b
c
v
aa A 1 b
0
a
,
aa
dit is ook het eenige stuk dat
van dien in zijn
a va
j tijd
j zoo,
aan te wijzen.
zjjn
van G
Gee r t jj e
bberoemden schilder
c
' is aa
j
. Verder
V
j va
van S
Sin t Ja
Jan s eenige stukken met zekerheid bbekend;,;,
va
maar
15de-eeuwsche
Haarlem-aa dat
a is aalles wat
a wijj van
va de 15
c
Haa
sch(?
school,
die
toch
zeer
belangrijk
moet
zijn.
b
a
j
c
c
,
c
j . g~eweest~,
weten.. V
Vergelijkell
wijj nu het gelaatstype
op de aauthen-aa y
j
tieke schilderijen
van G
Gee r t jj e met sommige stukken van
c
j
va
va
de K
Keulsche
school,
van den M
Meester van
c
c
, b.v.
b .v . met die va
va St.
S .
Severin,
te denken dat
S
v
, dan
a kan
a men niet nalaten
aa
a er vvoeling
heeft bbestaan
tusschen
de K
Keulsche
en de H
Hollandsche
aa
c
c
a
c
schilders,
aa
j is bbijj de handelsc
, wat
a ook niet onaannemelijk
a
Kenlen.. Door
schilderijen
en teekening~en,
bbetrekkingen met K
D
c
,
j
en later
ook door prenten,, kan
a
a die zijn
j onderhouden,, evenv zeer aals door persoonlijk
j verkeer.
v
.
Ook
de
Limburgsche
schilders
en de K
Keulenaren
staan
O
L b
c
c
a
aa
niet
geheel
onafhankelijk
naast
elkaar;_
het
tegendeel
ware
a a
j
aa
aa ; .a
trouwens vvreemd.. Terecht
heeft men b.v
b.v.. gewezen op de
T
c
overeenkomst
tusschen
Jan va
van Eyc
E y c k '' s Ma
Madonnaa met
v
c
Ja
de fontein te A
Antwerpen en S
Stephan
Lochner's
Maa L
c
' Madonna
in
het
Bisschoppelijk
Museum
te
Keulen.
Evenzoo
a
B c
j M
K
. Ev
,
staat
het va
vast dat
van der W
"Weyden
een
R
va
aa
a ~Rogier
y
sterken invloed
he,eft gehad
Keulsche schilders.
a op de latere
a
K
v
c
.
De bbetrekkingen va
van de N
Nederlandsche
kunstenaars
a
c
D
aa
tot F
Frankrijk
waren
nit
den
aard
der
zaak
zeer
belangrijk.
a
aa
aa
a
j
b a
j .
De staatkundig-e
toestand
bracht
dit mede.. Vlaanderen
aa
a
b
ac
D
V aa
was
Frankrijk
Brabant
en Holland
a een leen van
va F
a
j en ook B
aba
H a
hadden
in de 15
15de eeuw F
Fransche
vorsten.
a
a c
v
.
Onder die omstandigheden
is het begrijpelijk
O
a
b
j
j dat
a vele
v
kunstenaars
uit de N
Nederlanden
aan
de
Fransche
hoven
aa
a
aa
F a c
v
werkzaam
j geweest..
aa zijn
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Sedert het einde del" 14
] 4de eeuw is de V
Vlaamsche
invloed
v
S
aa c
op de F
Fransche
kunst
zoo
sterk
geweest
dat
men
die
zelfs
is
a c
a
gaan
aanduiden aals Fransch-Vlaamsche
kllnst.. En
aa aa
F a c -V aa
c
E toch
c had
a de
Fransche
school
sterk sprekende karaktertrekken,
F
a c
c
a a
, die nooit
geheel zijn vverdwenen.. Maa
Maar de tijdsomstandigheden
zijn
j
a
j
Z
de F
Fransche
kunst niet gunstig geweest.. Z
Zijj hebben
belet
bb
b
a c
dat
de kunst,, die te Pa
Parijs
bIoei had
j zulk een hoogen b
a
a
berei]rt,
zich
regelmatig
kon
blijven
ontwiklreIen.
Het
is
b
,
c
a
b jv
. H
zeer aa
aannemeIijk
dat
Honderdjarigen
OorIog
j
a wegens den H
ja
O
de F
Fransche
kUllstenaars
meerendeels zijn
geweken naar
a c
aa
j
aa
]let Maa
Maasdal
en werk hebben
gezocht
b~j
c
bj
a of hun toevlucht
v c
bb
Hertogen, van
Bourgondie,
,·de H
va B
6, en zoodoende sterl{er onder
den invloed
del" N
Nederlandsche
kunst zijn
gekomen dan
v
a
c
j
a
anders
het geval
ware
geweest.. IImmers Phi
1ips d e
a
va
a
P
S t 0 ute.,, Hertog
van B
Bourgondie,
M a r-S
H
va
8, was
a gehu wd met Ma
g'areta
van Male
en werd door b.aar
1384 Graaf
van
a va
aa in 1384
G aa va
a
Ma
Vlaanderen.
V
aa
.
Hijj was,
H
a , gelijk
j men weet,, een ZOOll van
va den Franschen
F a c
I{oning JJan
II, en dus een bbroeder va
van K
Koning Ka
K are 1 V,
V,
K
a II,
van den H
Hertog van
Berri en va
van den H
Hertog va
van A
Anjj OU,,
va
va B
die allen
zoo ontzaglijk
veel tot bbevordering
del' schoone
c
a
a j v
v
kUllsten bebben
gedaan.
bb
aa .
K aare 1 V
V is in dit opzicht
door de rijke
K
c
vvooral
a bekenc1
b
j
handschriften
die op zijn
vverzameling
a
a
c
j last
a werden geschreven
c
v
,en vverlucht
of door hem va
van aanderen zijn
aangekocht.
c
j aa
c . Ons
O
interesseert hier ,rooral
die in het M
Museum M
Meer-v
a de Bijbel
B jb
manno-Westreenianum
wordt bbewaard,
a
-W
a
aa , omdat
a de aals opdracht
ac
,dienende miniatuur,
waarop
voorgesteld
wordt
hoe
het
hoek
a
,
aa
v
b
aan den K
Koning wordt aa
aangeboden,
draagt:
aa
b
, het opschrift
c
aa :
"Johannes
de B
Brugis,, pictor
regis ...
c hanc
a c picc,j
a
c
. . . ,, fecit
turam
propria
B
a sua
a manu."
a
a ." Deze
D
JJan
a vvan
a
B rug g e,, wiens
geslachtsnaam
of B
BondoIf schijnttezijngeweest,
ac
aa
BBandol
a
c j
j
,
was
dus
een
Bruggeling
in
dienst
van
den
Franschen
koning.
a
B
F a c
.
va
flijj was
bijj dezen zeer in aanzien
en komt herhaaldelijk
H
a b
aa
aa
j in
de rekeningen vvoor.. Oa
Ook bblijkt
hijj bestellingen
te hebben
j
b
bb
gekregen
van 'sKoningsbroeder,
Anjou,
va
I K
b
, Lodewijk
L
j
vvan
a A
j
,
o.. a.
de
prachtige
tapijten,
bestemd
voor
a . het ontwerp voor
v
ac
a j
, b
v
diens kasteel
te A
A.ngers.
M
.
a
0
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A
AJs schilder,
van kamerling,
c
, met den titel va
a
, vvinden w~jj
bijj den H
Hertog va
van B
Bourgondie (b
(bijj wiens lrleinzoon 45
45 jaa
jaar
b
later
Jan va
van E
Eye
zon b
bekleeden))
a
Ja
aa
y c k dezelfde waardigheid
in 1380
Limburger
Jan
van Ha
Hassel t en daarna
1380 den L
b
Ja va
aa a den
Henegouwer J
J e aand e B
Be aa U ill e z,, die naa zijn
H
j dood omtrent
13977 wordt opgevolgd
door J
Jean
139
v
a MMalonel
a I
1 uitGelderland.
G
a .
Diens
zegel
draag·t
als
omschl'ift
,,8.
J
0
a
D..
Mae
1
w
a
D
aa a
c
,S. J a . . M a 1 a e 1",
doch
in de rekeningen vvinden wijj zijn
c
j naam
aa in den verv franschten
vorm Malo
aan aaIle hofschilders
van
a c
M a I u e 11.. Gelijk
G 6 aa
c
va
clien tijd
van aallerlei aa
aard opgedragen.
.-Lj wordt hem schilderwerk
c
va
a
.
H~ij maakt
schildel'ijen
en zorgt vvoor de decoratie
van
H
aa
c
j
c a
va vaanvaa dels en schilden,
belast
met het polyc
, maar
aa hijj wordt ook b
a
ychromeeren
van
beelc1houwwerk
en
het
teekenen
van
c
va b
va patronen
a
heeft hijj vermoedelijk
gemaakt.
vvoor tapijten.
a j
. Ook
O
v
j miniaturen
a
aa .
Door hem schjjnt
o.a.
te zijn
Doode
D
c j
.a . geschilderd
c
j een D
Christus,, aafkomstig uit D
Dijon
en thans
in het L
Louvre.
C
j
a
v . Dit
D
stuk vvertoont echter
niets
van
de
eigenaardigheden
die
de
va
c
- aa
15de-eeuvvsche
Neclerlandsche
kunst
kenmerken;
het
heeft
een
15 c
N
a
c
;
Fransch
van God
den Va
Vader,,
bbeslist F
a c kara]rter,
a a
, en het gelaat
aa va
G
die het lijk
van C
Christus ondersteunt,, wordt precies
zoo
j
va
c
terugg'evonden
op Fransche
miniaturen
nit denzelfden tijd.
F a c
a
v
j .
Ook de opvolger
van Malonel,
Brabander
Henri
O
v
va
M a I
1, de B
aba
H
Be IIII e cc h. 0 S e,, die in 1415
1415 onvoltooide
schilderijen
van
B
v
c
j
va
:Thi
en omstreeks 1440
1440 g'estorven
is,, behoort
M aa I1011 e 11 aafmaakt
aa
v
b
blijkens
van hem in het L
Louvre
b
j
aal.lthentieke schilderijen
c
j
va
v
geheel tot de Fransche
school.
c
.
F a c
De meest b
bekende schilder
in \dienst va
van den H
Hertog
D
c
van
Bourgondie
is
echter
Melchior
Broederlam,
va
B
8
c
M c
B
a , van
va
Ieperen,, die va
van 1381-1401
1381-1401 aals zoodanig
voorkomt.. D
Deze
a
v
Vlaming
en wordt terecht
beschouwd
als een der
bbleef V
a
c
b
c
a
voorloopers va
van de nieuwe aera
Vlaamsche
kunst en
a a in de V
v
aa c
heeft reeds lang
de aandacht
der kunsthistorici
a
aa ac
c getrokken..
Maar het zijn
schilders
die naar
Maa
j niet aIleen
a
c
aa Frankrijk
F a
j werden gelokt,, ook vvele andere
kunstenaars
trokken daar
a
aa
aa
heen.. 1Ik zal
niet 11itweiden,, maar
a daarover
aa v
aa wil toch
c wijzen
j
op een del'" b
beroemdsten onder hen,, namelijk
a
j den bbeeldhouwerCIa
Holland
C
I a us S8111
I tel"',, die uit H
a aafkomstig was
a en onsterfelijk
j
is geworden door zijn
werk
in
het
Karthuizerklooster
van
j
Ka
va
*
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C a
D j . Verder
V
ChamplTIol
bij
doen de rekeningen ons de
b j Dijon.
a
va goudsmeden en andere
narnen
kennen van
kunstenaars,
a
aa , o.a.
.a .
ook een glasschilder
uit Delft
"maistre
Thierry
a c
D
, a
T
y Espallant"
E a a "
of "Esperlanc"
,E
a " ((dat
a is zeker weI:: Spalant),
S a a ), die van
va 1421-1454
1421-1454
Dj
v
te Dijon
voorkomt.
.
D
De
eerste Maecenas
zijn
tijd
Hertog
Ma c a van
va
Jj
j was
a echter
c
H
Jan
van
broeders
vereenigc1e
liij
a
v a B
B err i.. Ev~nals
Ev a zijn
j b
v
j een
kring van
groote kunstenaars
om zich
va
aa
c -- heen.. .A
An d r e
6
B a
Beauneveu,
(dus
een Henegouwer)
v
, van
va Valenciennes
Va
c
(
H
) leidt
v
voor
hem de groote decoratieve
c a
v ,vel'ken ;; deze was
a zoowel beeldb
houwer als
~:[aar
a teekenaar
aa en heeft zeker ook weI geschilderd.
c
. Maa
inzonderheid zijn
en kostelijke
handschriften
j het de kostbare
ba
j
a
c
die op last
van Jan
van
Be r r i werden vvervaardigod,
a va
J a
v a B
vaa
, welke
a nog tot ons spreken va
thans
van zijn
j hoogontwiklrelden kunstzin..
Deze
handschriften
vormen
een aafzonderlijke
g'roep in de
D
a
c
v
j
miniatuurschilderkunst
en zijn
a.oor aallerlei eigenaardiga
c
j
aa
o
heden in de vversiering kennelijk.
de
verll1chting
hebben
j . In
I
v
c
bb
ook N
Nederlanders
een bbelangorijk
aandeel gehad.
aantal
a
a
aa
a . Een
E
aa
a
va
van de bbeste miniaturen
zijn
van JJ aa cc que
ill a
art
a
j van
va de hand
a
va
q
H e s din;; maar
belangrijker
nog is het weI'k van
vvan
a H
aa b
a
j
va Pol
P
L i ill bbur g en zijn
broeders,, aan
met
vvan
a
L
j bbeide b
aa wie thans
a
zekerheid wordt toegeschreven
de
verluchting
van
het
fraaiste
c
v
v
c
va
aa
del' F
Fransche
handschriften,
Tres
Riches
Reures
a c
a
c
, de bberoemde T
6 R
c
H
a
te C
Chantilly,
door den H
Hertog va
van A
A U ill aa II e te
y, indertijd
j
Genua
boek was
bijj den dood va
van JJan
G
a gekocht.
c . Ret
H
b
a b
a
vvan
a
B err i in 1416
1416 nog niet goeheel gereed;; aaIleen het oudste
B
g"edeelte is dus door de L
Limburgsche
kunstenaars
b a c
aa
vverlucht.
c .
Ret
handschrift
schijnt
toen
door
erfenis
in
het
bezit
van
H
a
c
c j
b
va
het vvorstenhuis va
van Sav
Savoye
y te zijn
j g-ekomen en de vversieringo
is eene halve
door aandere handen
a v - -eeuw later
a
a
vvoltooid.. Pol
P 1
Lim bburg en zijn
reeds v66
v66r 1411
1411 bbijj
vvan
a L
j bbroeders waren
a
B err i in dienst en stonden in hoogoen gunst..
JJan
a
vvan
a
B
Pol
woonde
te B
Bourges in een huis dat
Hertogo
P 1
a hem de H

had
in de H
Reures de CChantilly
a gegeven.
v . De
D miniaturen
a
a
y z~jn
j
a
uitermate
hooge kunst,vaarde,
bbelangrijk,
a
j , niet aaIleen om hare
a
aa
,
maar
in
de
ontwikkeling
aa vvooral
a omdat
a zij
j een merksteen zijn
j
der middeleeuwsche
kunst.. ZZijn
de vvroegere miniaturen
nog
c
j
a
geheel middeleeuwsch,
het
werk
van
deze
Limburg-ers
ademt
c ,
va
L b
a

-
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een nieuwen geest,, ,denzelfden dien wijj ook bb~ij de VVan
a
EEye
y c k '' e n en de overige
v
V
aa
schilders
uit
den
bloeit~jd
der
Vlaamc
b
j
sche
school
terug-vinden.
staat
van
c
c
v
aa de verlllchting
. Bovendien
B v
v
c
va
de H
Reures de C
Chantilly
met die va
van eene heele
a
y in vverband
ba
reeks va
van jjongere handschriften,
ook het Breviarium
a
c
, waartoe
aa
B v a
Ga
Grimani
behoort,
zullen zien..
b
, gelijlr
j wijj straks
a
Al bblijkt
nit de vvoorafgaande
mededeelingen dat
A
j
a aa
a de
Nederlandsche
kunst dus noodzakelijk
moet gehad
N
a
c
a
jj invloed
v
a
hebben
op de Fran.sche,
men e1" niet nit op dat
bb
F a c , toch
c make
a
a
de F
Fransche
vorsten uitsluitend vvreemde kunstenaars
voor
a c
v
aa
v
de uitvoering
van
Franv
va hunne kunstwerken bbezig-den.. Ook
O
F
a schen
hebben
eell even
geziene positie aa
aan hun H
liof inge-c
bb
v
nomen.. IIk wijs
Jean
du,
j bb.v.
.v. op J
a d'Ol-leans,
'O
a
, "peilltre
,
roi"
de cchambre"
van Ka
Karel V
V sedert 1364,
" en "valet
,va
a b " va
1364,
blijkens
de zeer g-roote sommen die hem voor
z:ijn
b
j
v
j werk
worden een hoog geacht
kunstenaar.
Met
zekerheid
bbetaald
aa
ac
aa .
zijn
van hem geen werken b
bekend,, maar
h-eeft men
j va
aa onlang's
a
de gissing gemaakt
dat
van zijn
zou kunnen zijn
aa
a va
j hand
a
j de
prachtige
teekening va
van het aaltaarkleed
van Narbon.ne,
ac
aa
va
Na b
, in
1377
Karel V
V bbesteld,, en thans
in het
1377 door KoningI
Ka
a
Louvre
te bbewonderen.. L
Let men op de ja
jaren,, dan
L
v
a ziet men
dat
deze
J
e
and'
01"1
e
an
s
en
andere
kunstenaars
aa ouder
a
J a
' 0 1 a
a
zijn
(Ian de straks
genoemde N
Nederlanders.
Er is dan
j (Ia
a
a
. E
a ook
grond vvool" het vvermoeden,, dat
14de eeuw bij
a in de 14
b j de
de Fransche
en de N
Nederlandsche
bbetrekkingen tusschen
c
F a c
a
c
lrunst het de F
Fransche
kunst
was
die
b.et
meest
te
g-even
a c
a
v
had
de miniatullrschila en het hoogost ontwikk~ld was.
a . Met
M
a
c derkunst,, de glasschilderkunst,
a c
, de goudsmeedkunst,, de
wonder dus dat
bbouwkunst was
a dit stellig het geval.
va . Geen
G
a
oo]r de uit het N
N oorden komende schilders,
c
, gelijk
j wijj zagen,
a
,
zich
assimileerden
aan
de
Fransche
traditie.
Doch
d.aarin
L
c
.aa
c
a
aa
F a c
a
.
komt tegen het bbegin del" 15
15de eeuw vverandering.
De
a
. D
Fransche
kunst begint
zich
te
F
a c
b
c in eene aandere richting
c
e>ntwikkelen
onder invv loed va
van kunstenaars
0 r
D
aa aals Mel
M 1 chi
c
Broederlam
endegebroeders
vanLimburg,die
dus een
B
,
a
b
v-a
L
b
verbindingsschakel
vormen
tusschen
de
in
Frankr~jk
bloeiende
b
v b
a
v
c
F a
j
[{unst
en de V
Vlaamsche
schilders
van de 15
15de eeuw.. D
De
'aa c
c
va

o. E.
E. IV
10
0.
IV 10

8
8
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Nederlanders
hebben
toen de F
Franschen
overvleugeld,
N
a
bb
a c
v v
, wat
a
l1iet onaardig
wordt
gelilustreerd
door
he.t
feit
dat
Phi
lip
s
I
P
aa
a
I
van B
Bourgondie8 zijn
ouden hofschilder
Bellechose
va
j
c
B
c
te D
Dijon
en vvoortaan
betoont aan
j
vverwaarloost
aa
aa zijn
j gunst b
aa
,J an va
van Eyc
Eyck..
Ja
Maar
geoefend
Maa niet aaIleen het', N
N oorden heeft invloed
v
op de F
Fransche
kunst.
De
Italiaansche
kunst
moet
reeds
.
D
a c
I a aa c
vroeg
in aa
aanralring"
zijn
van aandere landen.
j geweest met die va
v
a
a
.
Zoo
aantal
in de Tres
Riches
Z
vvertoonen een aa
a miniaturen
a
T
R
c
Reures
de C
Chantilly
H
a
y eene onmiskenbare
ba
vverwantschap
a
c a met
de school
van
G i 0 t to,, gelijk
het pas
c
va G
j
a genoemde aaltaaraa kleed va
van Na
Narbonne
met
de
school
van
Siena.
Door
de
c
a
b
va S
. D
vele IItaliaansche
kooplieden te Parijs
v
a aa c
Pa j zullen zeker ook
kunstwerken uit hun land
zijn
a
j ingevoerd,
v
, die dus door kun-stenaars
konden worden gezien.. Men
neme
aa
M
v vverdeI' in aanaa merking dat
Pausen va
van 1309-1378
a de Pa
1309-1378 hof hielden te
Avignon en dat
Lodewijk
.Anjou'koningvanNapels
j van
v a A
j
Av
a L
va Na
werd.. Men
bedenke
dat
de
schilders
en bbeeldhouwers va
van
M
b
a
c
Philips va
van B
Bourgondie8 van
P
va tijd
j tot tijd
j ookwerkten
Jan van
Be r r i,, en omgekeerd diens dienaren
te
vvoor Ja
va
B
a
Dijon;
kreeg
D
j
; dat
a Jan
J a van
va B
B rug g e te Parijs
Pa j ook opdrachten
ac
van den Hertog
"Van A
A.njj ou.. V
Vreemde invloed
kon zich
va
H
va
v
c
verspreiden
en
het
is
niet
te
verwonderen
dus gemakkelijk
a
j v
v
dat
van de IItaliaansche
kunst zeer ;rnerkbaar
a ook die va
a aa c
baa is..
Ook in de N
Nederlanden.
O
a
. Gewoonlijk
G
j meent men dat
a
de invloed
van IItalie
v
va
a 8 eerst zichtbaar
c baa wordt op onze schilc derijen
in het b
begin der 16
16de eeuw,, doch
j
c dat
a is niet geheel
jllist.
De
bekende
navolging
der
Italiaansche
schilders
be-j
. D b
av
I a aa c
c
b
gint inderdaad
eerst omstreeks 1500,
blijken
van
aa
1500, maar
aa b
j
va
invloed
worden reeds veel
aangetroffen..
IItaliaanschen
a aa c
v
v
vvroeger aa
van H
Hub
E yy cc k
Zoo vvind t men op de schilderijen
b e r t vvan
Z
c
j
va
a E
Noorditaliaansche
architectuur,
wat
bewijst
bb.v.
.v. reeds N
c
,
a
a aa c
a c
b j dat
a
hijj IItaliaansche
schilderijen
moet
hebben
g"ezien
ofwellicht
a aa c
c
j
bb
c
zelf in IItalie
Omgekeerd weten wij,
a 8 is geweest.. O
j, dat
a door
te G
Gent en Brugge
gevestigde
in de 15
l5de eeuw
B
v
IItalianen
a a
Vlaamsche
schilderijen
naar
Italie
V
aa c
c
j
aa I
a 8 zijn
j gebracht,
b ac , waar
aa deze
ten zeerste werden gewaardeerd;
dat
verschillende
schilders
aa
; a v c
c
nit dien tijd
verwijld
en s.ommigen zelfs
j in IItalie
a 8 hebben
j
bb
v
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G en t)) er zich
gevestigd,
((o.a.
.a. JJ 0 0 s t vvan
a
G
c hebben
bb
v
, en dat
a
de realistische
Vlaamsche
kunst
door
Italiaansche
schilders
a
c
V
I
a
aa
c
c
aa
c
wel"d nagevolgd.
a v
.
Van den overvloed
van N
Nederlandsche
kunstenaars
Va
v v
va
a
c
aa
hebben
ook S
Spanje
en P
Portugal
vooral
bb
a j
a hun deel gehad,
a , v
a
15de eeuw..
,sedert het einde del" 15
Men vvergeve
ben geweest over
M
v mijj aals ik wat
a uitvoerig
v
b
v
·den naar
bl1iten
werkenden
invloed
del"
Nederlandsche
kunst
aa b
v
N
a
c
in de middeleeuwen,, maar
aa men zal
a moeten toestemmen dat
a
het cconstateeren
daarvan
voor de geschiedenis
onzel"
a
aa va v
c
. kUDSt
van het hoogste bbelang
is..
va
a
Een gewichtig
vraagstuk
in de kunstgeschiedenis
is
E
c
v
aa
c
·ook:: Hoe
is het mogelijk
H
a plotseling met de g-ebroedel"s
b
j dat
volmaakte
kunst is vvoor den dag
VV aa n EE yy cc keen zoo v
aa
a ge-komen dat
die
door
geen
del"
na
hen
komenden
is
overa
v a
iroffen??
Zijn
komen va
vallen?P
Z
j zijj werkelijk
j zoo geheel uit de lucht
c
Of
verklaring
te vvinden vvoor het ontstaan
O is er een v
a
aa van
va
hunne nieuwe kunstvormen?
- v
?
Een
geheel aafdoend antwoord
is nog niet gegeven,
a
v ,
E
·ook
omdat
de
superioriteit
del"
Van
Eye
k'
en
boven
hunne
'O
a
V a E y c '
b v
t~jdgenooten
zeker een gevolg
is va
van hun genialen
aanleg,,
j
v
a
aa
waarvan
de ontwikkeling natuurlijk
aan te wijzen.
aa va
a
j niet is aa
j
.
Geheel op zichzelf
staat
niet..
c
G
c
aa hunne kUDSt echter
Een
feit is,, dat
bewaard
schilderijen
aa gebleven
b v
c
j
E
a onder de ons b
uit vroeger
tijd
geen
enkel
is
dat
ODS
de
vlucht
die
de
kunst
v
j
a
v c
onder de Van
verklaart.
V a EEye
y c k '' en neemt vvoldoende v
aa . Er
E is
veel vverloren gegaan,
zijn
v
aa , maar
aa het zou weI zeer toevallig
va
j
als van
werkeIijk
superieure schilderijen
van
c
v
a
a
va
j
j
va voorgangers
niet evengoed
iets ware
gespaard
gebleven
als
van die del"
a
aa
b v
a va
v
Van
E
y
c
k
'
en
zeif.
Toch
toonen
sommige
oudere
stukken
V a
E y c '
. T c
verwantschap,
al is het niet aannemelijk
v
a
c a , a
aa
j dat
a door zlllke
voorbeelden
aIleen
Van
j tot hun
v
b
a W de V
a EEye
y c k'' en gekomen zijn
stijl.
een voorganger
was
chi 0 I' B
c
B roe d e r-j . Zulk
Z
v
a
a b.v.
b .v . Mel
M
11 am,
andere onbekende
tijdgenooten
moeten op een
b
j
a , en a
dergelijke
manier
geschilderd
hebben.
j
a
c
bb .
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De
voorloopers
van H
Hubert
van EEyck'
D eigenlijke
j
v
va
b
va
y c
zijn
dan
ook niet te vvinden onder de schilders
van.
j
a
c
va
te denken aa
nan een aander onder-aaltaarstukken.
aa
. "Wij
W j hebben
bb
deel va
van het schildersberoep,
c
b
, namelijk
a
j het polychromeeren.
yc
van bbeelden.. Dat
werd aa
aan groote kunste-va
Da dit toevertrouwd
v
H b e r t va
naars
zagen
wijj reeds.. O
Ook aan
van E
aa
a
aa Hub
E yy cc k zal
a
zulk werk weI zijn
opgedragen;
het
is
zelfs
mogelijk
dat
a
;
j
j
a
hijj in zijn
Ieertijd
verbonden
is g"eweest aan
beeld-j
j
v b
aa een b
houwerswerkplaats.
het B
geen twijfel
of
aa . IIn elk geval
va lijdt
j
j
de schilderijen
van H
Hub
van EE yy cc k staan
c
j
va
b e r t va
aa onder in-vloed va
van de b
beeldhouwkunst.
blijkt
niet aIleen
uit",
v
b
. Dit
D
b
j
a
zijn
voorliefde vvoor het aanbrengen
van
beeldhouwwerk
en
j v
aa b
va b
architectuur
op zijne
schilderijen,
a
c
c
j
c
j , maar
aa vooral
v
a ook
a uit den`
vorm en de houding zijner
figuren,, die stellig eene nabootv
j
ab
sing zijn
van gepolychromeerde
beelden.. Na
Natuurlijk
wil.
j
va
yc
b
j
ik niet zeggen dat
van Hub
H b e r t van
a de schilderijen
c
j
va
v a
EE yy cc kgeschilderde
afbeeldingen
zijn
van gebeeldhouwde
voor-·c
a
b
j
va
b
v
stellingen;; ik bbedoel aaIleen,, dat
de
groote
kunstenaar
a
aa ge-bruik heeft gemaakt
van wat
beeldhouwkunst hem leerde,., .
b
aa
va
a de b
en dat
op de schilderkunst
heeft toegepast.
a
c
a . En
E jjuist de
&
beeldhouwkunst was
14de eeuw krachtig
b
a op het einde del" 14
ac
voortgeschreden
op
den
weg
van
het
realisme.
Ik
wijs
b.v..
a
j
b
.v
..
v
c
va
. I
op wat
Claus
81 u tel" heeft gewrocht.
a C
a
S
c .
Toch
is ook hierdoor de kunst del" Va
Van Eye
T
c
Ey k '' en
nog geenszins geheel vverklaard.
Een aander bbijj hen teaa . E
&
voorschijn
tredend element is het landschap,
c a , het fijnev
c j
a
j hunner schilder~jen
den
atmosferische
landschap,
c a , dat
a op vele
c
j
a
c
a
v
gouden ac
achtergrond of het aals ac
achtergrond dienende kleurige·
gordijn
vervangt.
is van
de natuur
afgezien
en niet
j
v
va
. Dit
D
va
a
a
van de bbeeldhouwers,, en men vvraagt
zich
af:: Welke
aa,TI-va
aa
c a
W
aa
leiding hadden
de Van
Ey
y cc k'' en om het op hunne,,
a
V a
E
schilderijen
aan te bbrengen?? W
Wijj zullen weI niet mistasten
c
j
aa
a
als
wij
aannemen
dat
zij
hierin
de miniatuurschilderkunst
a
a
j aa
j
a
volgdell.. Da
Dat er vvoor deze gissing reden is zal
aan-a zoo aa
v
stonds bblijken.
Thans
wijs
j
. T
a
j ik er aaIleen nog op dat
a het,,
merkwaardig
is dat
staat
bijj de realistische·
aa
a niets zoo dicht
c
aa b
a
c teekening va
van de landschappen
der
Van
Eye
k'
en
als..
a
c a
V a
E y c '
a
de miniaturen
van
hunne
tijden
landgenooten
Pol
van.
a
va
j a
P 1 v a -
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'Lim b
burg en zijne
Reares
de C
Chantilly.
'L
j
a
bbroeders in de H
a
y.
In
velerlei
opzicht
is
er
den
laatsten
tijd
omtrent
v
j
I
c
aa
"de
g-ebroeders
Van Eyck
nieuw licht
opgegaan.
Sinds
,.
b
Va
E y c
c
aa . S
Dnheuglijke
tijden
staan
zijj te hoek
j
j
aa
b
aals de grondvesters
v
onzer schildel"kunst,
als de uitvinders
van het schilderen
c
, a
v
va
c
met olieverf,
Runne namen
en
v , aals groote kunstenaal"s.
aa . H
a
hunne schilderijen
zijn
steeds in eere gehouden.. Toch
c j
j
T c is
sedert
de
16de
eeuw
aan
Hub
e
r
t
van
Eye
k
groot
onrecht
;
6
aa H b
va
E y c
c
geschied.
zijn
en kort na
c
. Hij,
H j, tijdens
j
j leven
v
a zijn
j dood als
a
,groot kunstenaar
begl"aven
aa ten zeerste g-evierd,
v
, z66
66 dat
a hijj b
av
werd bbijj het aaltaar
zijn
schilderstuk
aa waarop
aa
j beroemdste
b
c
prijkte,
grafschrift;
z66
dat
j
, met een zeer prijzend
a
c
;
66
j
a men later
a
zijn
rechterarm,
als
ware
het
een
reliquie,
in
eene
kas
j
c
a , a
a
q
,
a bij
bj
graf
in de schatting
van het
zijn
j
a ten Ltoon stelde,, is later
a
c a
va
nag'eslacht
broeder
a
ac , geheel vverdrongen door zijn
j jjongeren b
van Eyc
Eyck.
W~jj kunnen thans
nagaan
hoe dat
JJan
a
va
-. W
a
a aa
a
mogelijk
is
g-eweest.
De
eerste
aanleiding
is
eene
vel"j
. D
aa
v gissin.g- va
van den schilder
L u ccas
He ere,, die het bbel"icht
c
L
a de H
c
onder het G
Genische
verkeerd
heeft opgevat
c
aaltaarstuk
aa
v
va en
aan Jan
de eel" daarvan
van aan
aa
J a
aa va heeft toegekend in plaats
aa va
aa
Hub
van
H
b e r t,, in strijd
j met de uitdrukkelijke
j
vverklaring
a
va
Jan va
van EEye
He ere is gevolgd
door aandere,,
y c k zelf.. D
Ja
De H
v
meer gelezen schrijvers,
door
G
u
icc
i
a
r
din
i en Van
c jv ,
G
c a
V a
Mander
en de rest.. Vandaar
M
a
Va aa dat
a zich
c eene verkeerde
v
traditie
gewerkt door het feit dat
a
vvormde,, in de hand
a
a de
schilderijen
van Ja
Jan va
van EEye
c
j
va
y c k vvoluit met zijn
j naam
aa zijn
j
van Hubert
niet.
Hubert's
werk
g-eteekend en die va
H b
. H b
'
raakte
dus in vvergetelheid;; bovendien
wilde het toeval
aa
b v
C va dat
a
een der weinige stukken die op zijn
bleven
staan
v
aa
j naam
aa b
slechts
een kopie was
verloren schilderij,
a naar
aa een v
c
j, wat
a dus
c
het mindel" gunstige oordeel over
zijn
vergeleken
v
j kunst,
D , v
met die va
van zijn
men
j jjongeren. broeder,
b
, versterkte.
v
. Kortom
K
begon ernstig te twijfelen
of H
Hub
a EEye
b
j
b e r t vvan
y c k weI een
groot kunstenaar
a geweest en of hijj zijn
j roem niet
aa was
aIleen aa
aan JJan
had.
a
a
vvan
a
EEye
y c k te danken
a
a .
In deze vvoorstellingen is nu een algeheele
ommekeer
I
a
gekomen.. W
Wijj danken
dien
vooral
aan
de
onderzoekingen
a
v
a aa

-

118118

van
Weale,
tot de jjuistere kennis der
v
va James
J a
W
a 1 , die zooveel
oude V
Vlaamsche
kunst heeft bbijgedragen.
aa c
j
a
.
Het
is
DU
gebleken
dat
Hub
e
r
t
van
H
b
a H b
v a
EE yy cc k inderdaad
aa
de grootste der bbeide broeders
is geweest;; en va
van zijn
b
j werk,,
waarvan
voor korten tijd
aa va wij
j tot v
j bijna
b j a niets wisten,, is thans
a
aallerlei teruggevonden.
v
.
Het eenige', houvast
dat
Hubert
van
Eyck
H
va
a wijj voor
v
H
b
v a
Eyc
hadden
was
zijn
sterfjaar
1426.
WeI
wordt
in
1413
a
a
j
jaa 1426 . W
1413 in een
testament
melding gemaakt
van een schilderij
a
aa
va
c
j van
va "Meester
,M
Hub
van oudere schilderijen
dan
Gentsche
H
b e r t ,"
," maar
aa va
c
j
a de G
c
polyptiek
was
bekend.. Door
vergelijking
van
het
y
a niets b
D
v
j
va
Gentsche
stuk
dat
zooals
wij
nu
weten
bijna
geheel
het
c
a
j
b
j
a
G
- a
werk is va
van H
liu bbert van
Eyck
met
andere
Vlaamsche
v a E yc
a
V aa
c
schilderijen
aantal
verwante
schilderijen
c
j
vvond W
W e aa Ie een aa
a v
a
c
j
die h~jj dus ook aan
Hub
aa H
b e r t toeschreef.
c
. Op
O inwendige
gronden kwam
hijj tot de overtuiging
dat
van die
a sommige va
a
v
schilderijen
aanmerkelijk
ouder moeten zijn
dan
1426
c
j
aa
j
j
a
1426 en
dus b
bezwaarlijk
door JJan
aa j
a
vvan
a
EEye
y, c k ,, maar
aa weI door
Hub
kunnen zijn.
H
b e r t geschilderd
c
j .
Dit aalles waren
slechts
hypothesen,
dus
D
a
c
y
, die een ander
a
vrijeJijk
kon tegenspreken en die ook herhaaldelijk
j zljn
j
v
j j
aa
tegengesproken.. Niet
iedereen
was
door
W
e
a
Ie
overtuigd
W
a
v
N
a
en ook is men va
van vverschillende
kanten
komen aa
aandragen
c
a
a
met aandere lijsten
van werken die va
van H
Hubert
van Eyck
j
va
b
va
EyQ
zouden wezen.. W~i
op het oogenblik
dan
a ook nog,
W j hebben
bb
b
geen vvolstrekte zekerh~id of aaIle in het debat
ba gebrachte
b ac
schilderijen
werkelijk
van H
Hub
c
j
j va
b e r t zijn
j en of een de.el niet
aan aa,ndere,., misschien
nog ongenoemde en onbekende
kun-aa
c
b
stenaars
moet worden toegeschreven.
aa
c
v .
Dat echter
de gissing va
van JJames
Weale
wat
Da
c
a
W
a1
a de
hoofdzaak
bewezen door een gelukkige
aa betreft
b
jjuist was,
a , is b
ontdekking va
van PPaul
, uu aanderhalfjaar
a jaa geleden..
a I Durrieu,
D
Wat
bewijst
dat
de
tijd
voor
onverwachte
ontdekkingen
Wa b
j
a
j v
v
ac
omtrent bberoemde kunstenaars
nog niet vvoorbij
aa
b j is..
Toen in 1884
Gazette des Beaux
B a x Arts
A
T
1884 Del
D I is 1e
1 in de Ga
eene bbeschrijvende
lijst
gaf
van de voor
Hertog Jan
v
H
J a vvan
a
c jv
j
a va
Be
r
r
i
geschreven
getijdenboeken
met
miniaturen,
maakte
j
b
a
,
aa
B
c
v
hijj ook melding va
van een handschrift
in de b
bibliotheek
te
a
c
b

-
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Turijn,
Reures de T
Turin aa
aangedllid en sedert
T j , door hem als
a H
steeds zoo genoemd.. D
Del is I e had
het
boek zelf niet ge-a
b
zien en kende het aIleen
uit een hem gezonden beschrijving.
.
a
b c jv
Sedert is het prachtige
handschrift
meer bbekend geworden
ac
S
a
c
en bbepaaldelijk
Graaf
D U I" r i e u nauwkeurig
bestudeerd,,
aa
j door G
aa D
a
b
die daarbij
dat
voor de kUllst-aa b j tot de ontdekking kwam
a
a het v
geschiedenis
van het hoogste gewicht
is.. Z
Zooals
c
va
c
a men weet
niet meer;; het is bij
bbestaat
aa het kostbare
ba
bhoek thans
a
b j den
noodlottigen b
bibliotheekbrand
te T
Turijn,
b a
aa
b
j , een paal"
aa maanden
geleden,, v
vernietigd geworden.. Maa
Maar wijj mogen dankbaar
a baa
zijn
van de miniaturen
althans
een photographische
j dat
a e1" va
a
a
a
a
c
reproductie
bestaat
in
de
feestgave
tel"
eere
van
den
Direcc
b aa
av
va
D ctenr del" B
Bibliotheque
Nationale
bijj zijn
50-jarige werkzaamb
Uq
Na
a b
j 50-ja
aa .heid aan
Parijsche
boekerij,
aa de Pa
j c
b
j, zoodat
a het bbewijsmateriaal
j a
aa
dat
biedt vvool" de kennis del" oude V
Vlaamsche
b
aa c
a dit handschrift
a
c
kunst aalthans
niet geheel verloren
is gegaan.
a
v
aa .
De
Reures
de
Turin
waren
een
g-edeelte
van een prachtig
D H
T
a
va
ac
getijdenboek,
j
b
, dat
a reeds in ouden tijd
j in sttlkken gesplitst
,verd,, die vverspreid l"aakten
en ten slotte terecht
kwamen
aa
c
a
te T
Turijn,
Parijs
Milaan.
hoek werd vervaarj , te Pa
j en te M
aa . Ret
H
b
v vaa digd op last
van Jan
Bel"ri,, maar
a va
J a van
v a B
aa toen de verluchv
c ting nog slechts
gedeeltelijk
gereed
was
stond
de
Hertog
c
j
a
H
het onafgewel"kte
boek af aa
aan R
Robinet
d'Estampes
in
a
b
b
'E
a
ruil tegen een aander handschrift.
Dit geschiedde
tusschen
a
c
. D
c
c
]404
1413.. Ret
1404 en 1413
H
vvoorste gedeelte van
va het getijdenboek,
j
b
,
dat
van
de
verluchters
a dus vversierd was
a met miniaturen
a
va
v
c
van den H
Hertog va
van B
Be r r i,, bleef
bewaard
in de familie
va
b
b
aa
a
van R
Rob
het eigendom va
van Barones
va
b in e t;; het is thans
a
Ba
.A. d.. de R
Rot h s cchi 1d
te Pa
Parijs.
Ret onafgewerkte
deel
A
I
j . H
a
daarentegen
kwam
weldra
van
eigenaars,
aa
a
a in handen
a
va andere
a
aa ,
en deze lieten de illustratie
voltooien.
Zoodoende vvertoont
a
v
. Z
dit gedeelte van
het
handschrift
drie
verschillende
reeksen
va
a
c
v
c
van miniaturen.
va
a
. V
V ooreerst eenige teekeningen die reeds
waren
uitgevoerd
toen de Hertog
van B
Be r r i het bhoek nog
a
v
H
va
bezat,
b
a , ten tweede een veel"tiental
v
a zeer fraai
aa uitgevoerde
v
miniaturen
van N
Nederlandschen
oorsprong,
ten
derde
een
a
va
a
c
- ,
aantal
e1"
later
bijgevoegde
miniaturen
om
de
versieringaa a
a
bj v
a
v
van het getijdenhoek
af te maken.
va
j
b
a
.
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De F
Fransch.e
miniaturen
van de eerste reeks zijn
D
a c
a
va
fraai
en
de
Vlaamsche
van
de
laatste
reeks
uiterst
curieus
c
va
aa
c
aa
V aa
voor
de
kennis
van
de
zeden
en
gebl~uiken
op
het
eind
der
v
va
b
B
15de
eeuvv,, maar
van de tweede
5
aa tach
c zijn
j het de miniaturen
a
va
reeks die OllS inzonderheid interesseeren.. Deze
namelijk
D
a
j
vertoouen
eene in 't
gelijkenis
met de schilj
v
' oog vallende
va
c
derijen
uit de school
del' va
Van Eye
bepaaldelijk
j
c
Ey k '' en en b
aa
j lnet de stukken die door W
vV e aale
c·k
1 aan
aa Hub
H b e r t vvan
a
EE yycworden toegeschreven.
in vverband
moeten
c
v . Dat
Pa de miniaturen
a
ba
staan
met dezen kllnstenaar
door punten
aa
aa wordt bewezen
b
van overeenkomst
met de Aanbidding
van het La
Lam te
va
v
Aa b
va
Gent;
van
den
optocht
del'
maag-den
op
het
middenpaneel
a
G
; va
c
aa
vinc1t men een nauwkeurige
kopie in de H
Reures de T
Turin,,
v
a
en ook aandere kleine overeenstemming-en
kan
v
a men opmerken..
Daarbij
buiteng-ewoon fraai
Daa
b j komt dat
a deze miniaturen
a
b
aa zijn..
j .
Vodral
van het landschap.
V
6 a opmerkelijk
x
j is de uitvoering
v
va
a
c a . Op
O de
teekening die vvoorafgaat
aan het gebed
tot S
St.. Martha
Ma
a ell
a aa aa
b
St.
J
uliaan,
die
de
reizigers
op
reis
beschermen,
ziet
lllen
S . J
aa ,
b c
,
een zeehaven
afgebeeld
bijj het va
vallen van
av
a
b
b
va den avond.
av
. De
D
vaartuigen op zee zijn
reeds in av
avondschemering
gehuld,,
vaa
j
c
maar
op den ac
achtergrond wordt nog~
aa het kasteel
a
- vverlicht
c
door de laatste
zonnestralen.
Zulk
eene
pogingom
aa
a
. Z
, de
werking va
va]]. het licht
op een bbepaald
tijdstip
van den dag'
c
aa
j
va
a
weer te geven
vindt men ook in schilderijen
bert
v
v
c
j . van
va liu
H b
Eye
reproducties
die wijj van
Reures
vvan
a
E
y c Jr.. De
D zwarte
a
c
va de H
de T
Turin b
bezitten geven
de schoonheid
dezer miniaturen
v
c
a
natuurl~jk
slechts
onvoldoende
terug.
Het
is
dUB
een
geluk
a
4
c
v
. H
dat
oolr
in
het
gedeelte
van
het
getijdenboek
dat
in
het
a
va
j
b
a
bezit is va
van Prins
T r i vv u 1z
Milaan
b
P
T
I i 0 te M
aa een vviertal
a miniaaturen va
van deze zelfde reeks zijn
bewaard
gebleven
en daarj b
aa
b v
aa onder een die naar
van D
aa het oordeel va
P u r r i e U op een
44 l\jn
j
gesteld luagworden
met
de
fraaiste
miniaturen
llit
het
te
a
aa
a
Tl1r~jn
verbrande
gedeelte.. De
dezer miniature:n
T
j v
b a
D uitvoering
v
a
is zoo superieur dat
Durrieu g'eneigd is ze aa
aan Hubert
a P
H b
b ben aa
aan
vvan
a
EEye
y c k zelf toe te schrijven.
c jv . W
W ellich
c t h.ebb
sommige onder zijne
leic1ing leerlil1gen gewerkt en meD.
j
denkt dan
aan medewerking va
van zijne
Zl1ster
a onwillekeurig aa
j
Mar
Eye
volgens overlevering
eene
M
a gar
a eta
a vv a~t n E
v
v
v
y c 1{,, die v
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a
c
luiniatuurschilderes
is g~eweest.. 'Vat
Wa hiervan
va zijj en of wijj
,,-rerkelijk
aan
de
Van
E
y
c
k ' en te danken
j deze miniatllren
a
aa
V a E y c I-'
a
.
]J.ebben,
later
met zekerheid blijken.
bb ., zal
a misschien
c
a
b j
.
].tlaar de Reures
de Turin
zijn
Maa
H
T
j ook van
va het hoogoste belang'
b a
geven
omtrent den tijd
deze
oJndat
j a zijj ons aanwijzingaa
j
v
j waarin
aa
a
miniaturen
zijn
Op een daarvan
j ontstaan.
aa . O
aa va ,vordt namelijk
a
j
v
voorgesteld
een vvorst te paard,
in
gebed
verdiept,
met
statig
aa ,
b v
,
a
gevolg
rijdende
langs
he-t strand,
v
j
a
a , terwijl
jI een jjeug'dige prinses
met staatjuffers
hem eerbiedig
te gemoet treedt.. Vooraa j
b
V
gestelcl is een Hollandsch
en de banier
die
H a
c strandgezicht
a
c
ba
achter den vvorst g'edragen
wordt vvertoont het wapen
del.'"7
ac
a
a
Graven
nit het B
Beiel"sch-Henegouwsche
hllis.
Ditzelfcle
G
av
c -H
c
. ID
komt ook vvoor op een del" miniaturen
te Milaan.
vrapen
a
a
M aa .
Zonder tw~jfel
is het het wapen
van hem die de miniat"llUr
Z
j
a -a va
a
liet uitvoeren.
v
.
Wie
hier is voorg
esteld is niet twijfelachtig.
T
v
j ac
. ''Ret kan
a
niemand
anders
wezen
dan
Graaf
"\tv
i
11
e
ill
VI,
terwijl
a
a
a G aa W
VI,
j de
prinses die hem te gemoet treedt JJacoba
Beieren
a c b a van
va B
moet zijn.
Oak de g~elaatstrekken
"veerspreken dit niet;;
j . Oa
aa
iu~egendeel.
Vergelijkt
men het geschilderde
portret van
. V
j
c
va
dat
is en haar
JJacoba
a c b a van
va Beieren
B
a te Kopenhagell
K
a
aa op
rijper
leeftijd
voorstelt,
j
j
v
, dan
a is men getroffen door de ge-met het gelaat
van den ruiter op de miniatuur,
Ilijkenis
j
aa va
a
, dat
a
toevallig·
van denzelfden kant
is genomen.. JJ aa ccob
va ( va
a
b aa vvan
a
B eieren zelf ziet men op de miniatuur
van vvoren;; z~jj is
B
va
a
natuurl~jk
a
j jjeugdig~er,
, maar
aa heeft denzelfden trek om. den
mond aOIls op het K
Kopenhagensche
portret.. Merkwaardig
is
a
c
M
aa
ook
vaJ~ den v
vorsteI~jken
ruiter op de miniatuUl"
a de gelijkenis
j
va
j
a
met 8e11 del" fraaie
beeldjes
van Jacc
Jacques de Gerines
aa
b
j
va
G6
die men in ons P
RijksmuSeUlTI
kan
j
a bbewonderen,, waarol)
aa
zeer onlall
Prof.. Six
aandach
a gs door P
S x de aa
ac t is gevestigd;
v
; het
lijdt
weI
geen
twijfel
dat
w~j
in
heiden
Graaf
'W
i
II
em
j
j
a
j
b
G aa W
mogen herkennen..
Dat deze in het bbezit k,vam
van het vvroeger door den
Da
a
va
Hertog va
van B
B err i bbezeten handschrift,
H
c
, bbehoeft niet te
a
Hijj was
getrollwd
met
Mar
bbevreemden.
v
. H
M
a gar
a eta
a vvan
a
a
Bourgondie
(een
zuster
van
Jan
zonder
Vrees)
B
8 (
V
) en
va Ja
Jan va
van B
Berri was
Zijn
Ja
a dus zijn
j oom.. Z
j dochter
c
JJacoba
ac b a
g
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huwde In 1406
Hertog va
van Touraine.
1406 met den H
T
a
. DerD halve
was
Will
e
ill
V
I
de
zwager
van
den
Hertog
van
av
a W 11
V I
a
va
H
va
Bourg-ondie,, de neef van
Koning va
van F
Frankrijk
B
va den K
a
j
en va
van den H
Hertog- va
van B
van
B err i,, en de schoonvader
c
va
va den
erfgenaam
del" F
Fransche
kroon.. Geen
wonder dat
aa
a c
G
a hijj nau,¥'
a verbonden
is met F
Frankrijk.
te Pa
Par~js,
v
b
a
j . Hij
H j is dikwijls
j
j , waar
aa
hijj zelfs een paleis
heeft,
hem
geschonken
door
z~jn
oom
a
,
c
j
.
Be r r i.. Hij
in aa
aanl"akin.g
zijn
JJan
a
vvan
a
B
H j moet dus dikwijls
j
a
j
gekomen Inet Robinet
d'Estampes,
R b
VE
a
, een del" trouwste
dienaren
van den Hertog,
gelegenheid.
a
va
H
, en heeft zeker aIle
a
gehad
b.et getijdenboek,
a
j
b
, dat
a in 1413
1413 in Robinet's
H b
'S bbezit
was,
van
dezen
over
te
nemen.
a , va
v
.
jaar G
Graaf
Willem aa
aan H
Hu bbert va
van EEyck
y c
IIn welk jaa
aa W
heeft opgedragen
de miniaturen
uit
j
a
a
vvoor dit getijdenboek
b
te vvoeren is natuurlijk
a
j niet met zekerheid te zeggen;; maar
aa
in elk geval
v66r
1417, wellicht
in 1415
va is dit geschied
c
v66 1417,
c
1415
of 1416.
D&
dood
van
den
vorst
in
1417
zal
gemaakt
1416 . D&
va
1417 a
aa
hebben
dat
boek ook ditmaal
voltooid werd en
bb
a het b
aa niet v
dat
veel later
andere eigtenaars
het va
van een kalender
a eerst v
a
a
a
aa
hebben
laten
voorzien..
bb
a
v
Deze miniaturen
uit de school
van VVan
E
D
a
c
va
a
E yy cc k moeten
dus ouder zijn
dan
1417
en
de
schilder~jen
waarmede
z~jj
j
a
1417
c
j
aa
samenhangen
kunnen dus omstreeks dienzelfden tijd
a
a
j gesteld
worden,, althans
v66r den dood va
van H
Hub
a a
b e r t vvan
v66
a EE yy cc k;;
z~jj zouden derhalve
kunnen z~jn,
a v door dezen geschilderd
c
j ,
.J a ill e s W
W e aa I e gist..
'~ooals
a Ja
Uit dit aalles blijkt
dus va
van hoeveel
belang
de studie
[J
b j
v
b
a
del" handschriften
met miniaturen
is vvoor de kunstgeschiea
c
a
c
denis.. IIk ga
een en aander mededeelen over
de
wijze
a thans
a
v
j
waarop
de handschriften
van miniaturen
werden vvoorzien,,
aa
a
c
va
a
om daarna
over
het B
Breviarium
Gri-aa a eindelijk
j te handelen
a
v
v a
G
mani,
aanleiding was
a , dat
a de aa
a tot dit opstel..
Ret versieren
van
met miniaturen
is reeds
H
v
va geschriften
c
a
zeer oud.. Z
Zooals
aanduidt
verstond
men
daaronder
a de naam
aa aa
v
aa
oorspronkelijk
niet aanders dan
de roodgekleurde of rood-j
a
aangeschrapte
hoofdletters in het handschrift.
men later
aa
c a
a
c
. Toen
T
a
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beginletters b
begon te vversieren,, werd de naam
overv aa
gedragen
op die teekeningen,, en vvervolgens
ook op de
a
v
die onafhankelijk
van het letterschrift
het
aafbeeldingen
b
a aj
va
c
boek opluisterden..
b
De b
boekverluchting
heeft natuurlijk
D
v
c
a
j eene eigene ont-wikkeling en eene eigene geschiedenis,
, die zich
c niet laat
c
aa
opmaken
uit de ontwikkeling va
van de gewone schilderkunst~
a
c
,
al
hebben
ook
menigmaal
schilders
van
paneelen
meteen
a
bb
aa
c
va
a
miniaturen
gemaakt
en al
schilderijen
soms als
a
aa
a hebben
bb
c
j
a
voorbeeld
gediend vvoor teekeningen in b
boeken,, of miniaturen
v
b
a
als vvoorbeeld
a
b
vvoor schilderijen.
c
j .
De oudste miniaturen
in de N
N ederlanden
die wijj kennen
D
a
a
zijn
het
werk
van
Iersche
monniken
of
navolgers
van heno.
j
va I
c
av
va
In
geheel N
Noordwest-Europa
en
I
-E
a waren
a
IIeren de brengers
b
verspreiders van
het C
Christendom en hunne kunst heeft
v
va
merkelijken
invloed
gehad
Karolingische
miniaturen,
c
j
v
a op de Ka
a
,
gelijk
deze wederkeerig op de vvoortbrengselen
del" Iersche
j
b
I
c
school.
Eerst in de 12
12de en 13
l3de eeuw b
begint,, met de
c
. E
van het unciaalschrift
en de oude minuskel
vvervanging
va
va
c aa
door de jjongere G
Gothische
letter,, ook een andere
st~il
c
a
jj van
va
boekversiering.
Een del' groote vveranderingen
is het vver-b
v
. E
a
binden va
van de miniatuur
met de randomlijsting
b
a
aj
, wat
a sedert
de 13
l3de eeuw vvoorkomt..
De vvorm en de wijze
van vversiering vverschillen
naar
D
j
va
c
aa
gelang
van den tijd
van den illuminator.
a
va
j en het land
a
va
a
. Niet,
N
is het gemakkelijk
bepalen
waar
a
aa het handaaltijd
j echter
c
aa
j te b
a schrift
thuis b
behoort.. Noordfransche,
en
c
N
a c , Nederlandsche
N
a
c
Engelsche
handschriften
hebben
dikwijls
zeer
veel
van
E
1 c
a
c
bb
j
v
va
elkaar,
verwonderen is bb~jj de voortdurende
aa , wat
a ook niet te v
v
voeling tusschen
die landen,
voor
Franschen
ofvoor
v
F
a c
v
c
a
, waardoor
aa
v
Nederlanders
bestemde b
boeken vaa
vaak in E
Engeland
geschreven
a
c
v
N
a
b
of verlucht
werden,, en omgekeerd.. De
van de handv
c
D st~jl
j va
a schriften
in W
West-Europa
13de en 14de
c
-E
a in de 13
14 eeuw komt dan
a
ook in veel
opzichten
overeen,
al
zijn
er
bepaalde
verschillen
b aa
v
c
v
c
v
, a j
in kleur en b
behandeling.
begin
a
. Op
O het einde der·14de
- I 4 en het b
del" 15
15de eeuw wordt het onderscheid
echter
grooter en vooral
c
c
v
a
in de vversiering del' b
begin.letters en randen
zijn
allerlei
a
j
a
bijzondere
kenmerken waar
een duidelijke
b
j
aa te nemen.. Om
O
j
e

,
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moet men de ha.ndschriften
va te krijgen
j
a c
vvoorstelling hiervan
natuurlijk
is daartoe
onvoldoende.
a
j zien,, eene bbeschrijving
c jv
aa
v
.
Ik
wijs
dus
slechts
op
enkele
hoofdz3lken.
I
j
c
a
.
Hollandsche
en N
Nec1errijnsche
handschriften
nit
IIn H
a c
j c
a c
de 15
15de eeuw vvindt men een elders zelden of nooit vvoorkomend
ornament,
uit omgekrulde groene bblaadjes
a
, bbestaande
aa
aa j met
g-ouden bbladeren
of knoppen aa
aan het einde del' ranken.
a
a
.
Dit
is
een
g·oedkoope
versiering,
die
in
overeenstemming
is
D
v
,
v
geenszins r~jke
uitvoering
der Holillet de ook overigens
v
jj
v
H landsche
handschriften.
De bboekverluchters
in Holland
. D
v
a c
a c
c
H a
zijn
j bblijkbaar
j baa niet door groote bbestelling-en in staat
aa gesteld
11unne kunst zoo te ontwikkelen aals in V
Vlaanderen,
aa
, Frankrijk
F a
j
en E
Eng-eland
kon
geschieden,
al
bestaan
e1'
enkele
I-Iollandsche
a
c
, a b aa
-H a c
llandschriften
die door hoog"staande
kunstenaars
verlucht.
a c
aa
aa Zijll.
jD. v
c .
Overigens gebruikte
men in H
Holland
natuurlijk
Ov
b
a
a
j oo]r van
va
elders overgenomen
ornamentatie.
v
a
a .
De V
Vlaamsche
D
aa c vverluchters
c
vvolgen a::tnvankel~jk
aa va
j denzelfden
stijl
als
de
Franschen
en
besprenkelen
de
bladranden
met
j a
Fa c
b
ba a
g-ouden wingerd-- of klimopbladeren,
de goedkoopte ook
b a
, voor
v
en bbloemen.. In
Engeland
aafgewisseld door gekleurde bbladeren
a
I E
a
vervorming
van de wingterdblavvindt men eene eigenaardige
aa
v v
va
b acleren en de gewone knoppen tot bbladeren
en b
bloemell die meer
a
g-elijken
op
vederachtige
krullen
dan
op
een
natuuI'I~jke
j
v
ac
a
a
j plant.
a .
Daarnaast
de vversiel'de b
bloem-Daa aa komell dan
a in g'ebruik
b
takken
en sling-ers die,, uitgaande
van een del' hoeken.,, den
a
aa
va
g'eschreven
tekst geheel omg'even
en waarindan
c v
v
aa
a dikwijIs
j
aangebracht
dieren,, bloemen
en komische
zijn
j aa
b ac
b
c figuren,, die
eve~lzeer
op den vvoorgrond komen als
zelf..
v
a het ornament
a
In
Vlaanderen
en
Frankrijk
treft
men
deze
wijze
van
j va vver-I V aa
F a
j
15 eeuw,, in H
siel'ing reeds aa
aan in bhet bbegin del" 15de
Holland
a
eerst een halve
a v eeuw later.
a .
Dat
Da men er dus eindelijk
j ook toe lrwatill
a de bbladzijden
a j
met regelmatig'e
lijnen
te
omljjsten
is
niet
te
verwonderen.
a
j
j
v
.
15 eeuw vaalr
Frankrijk
IIn F
a
j vvooral
a vvizJ.dt
4 men in de 15de
vaa een
dergelijke
j
vversier;~lg toegepast,
a , waarbij
aa b j de door de rechte
c
l~jnen b
begrensde ruimte vverdeeld is in ba
banden,, driehoeken,,
4
ruiten of aandere symmetrische
figuren die geklel1rd en met
y
c
slingers va
van bbloem.en en ornamenten
versierd
zijn.
a
v
j .
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Vlaalnsch
IInzonderheid V
aa c is de daarna
aa a komende zoog'Oe-naamde
Bourgondische
manier,
aa
B
c
a
, die onder de regeering der
Bourgondiers
in zwang
is gekomen en bbestaat
B
8
a
aa in een rechtc j
lijnige
omlijsting,
op eel1 goudgrond keurig getee-j
, waarin
aa
kende bbloemen en vvruchten
ligg'Oen gespreid,, zonder dat
c
a die
gestileerd of symmetrisch
zijn.
bloemen
y
c gerangschikt
a
j . Naast
Naa
b
vindt men ook vveelkleurige vvlinders en insekten,, en soms
v
ook vvogels,, aafgebeeld.
versiering
is in Vlaanderen
b
. Deze
D
v
V aa
zeer in trek geweest..
In handschriften
uit nog" later
tijd
I
a
c
a
j wordt de omlijsting·
j
del'" vverluchte
bladzijden
nog zwaarder.
wordt dan
c
b
a j
aa
. De
D rand
a
a
meestal
versierd met historien,
weer aafzonder-a v
a , die dikwijIs
j
l~jk
zijn,
1 j omlijst
j
j , terwijl
j het geheel gevat
va is in architectuur~
a c
c
,
gevormd
door kolommen,, nissen en bbogen..
v
Wat nu de eigenlijke
miniatu.ren,
Wa
j
a
, de historien,
a , aangaat,
aa aa ,,
in de opvatting
en wijze
van uitvoering
daarvan
va
j*
va
v
aa va is in den
loop del'" eeuwell natullrlijk
wijziging
op te
j een geleidelijke
a
j
j
merken.. De
figuren,
personen
zoowel
als
zaken,
zijn
in
de
D
,
a
a
, j
oudere miniaturen
met opzet gestileerd en geenszins natuura
a
lijk
j weergegeven.
v .
De achterg'Orond
der teekening",, waartegen
de vvoorstel-D
ac
aa
ling uitkomt,, bestaat
gewoonlijk
uit
een
effen
gouden
grond,,
b
aa
j
in de 13
l3de en 14c
14de eeuw ((en nog later)
ook
llit
een
mozalek
a )
aY
van bblokken of ruiten,
eenkleurigen ac
achtergrond
va
- , of uit een 44
c
die gebroken
wordt door eene fijne
g"ouden of witte damasb
j
a a 15de eeuw krijgt
men
cceering met krnllen of lijnen.
j
. In
I de 15
j
echter
realistische
landschappen,
gebouwen
en
vertrekkell
c
a
c
a
c a
,
b
v
achtergrond..
aals ac
Het landschap
ontwik-H
a
c a heeft zich
c eerst zeer langzaam
a
aa
keld.. Ruwe
bergen en b
boomen vindt
men reeds in zeer ouden
R
b
v
tijd,
van perspectief
zooals
wijj dat
j , maar
aa va
c
a
a kennen was
a geen
sprake.
Men
hield
in
de
teekening
geen
rekening
met
drie
B
a . M
dimensies,, maar
aIleen
met
lengte
en
breedte,
en
plaatste
b
,
aa
aa a
wat
bevond
eenvolldig
boven
het,
a zich
c op den achtergrond
ac
b
y
v
b v
overige.
Zoo ontstond de vverdeeling va
van de teekening in
v
. Z
strooken,, waarbij
op den ac
achtergrond
aa b j evenwel
vverschillende
c
v
geen andere
tinten
werden
aangebracht
dan
op
den voora
v
a
aa
b ac
grond.. De
kleur
diende
trouwens
ook
niet
om
de
werkeD
-
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lijkheid
weer te geven,
v , maar
aa aaIleen om. de teekening duide-j
lijker
te doen spreken.. Ev
Evenmin bbedoelde men de zaken
j
a
in hunne·- ware
afmetingen
af
te
beelden
en
er
is
dus
geen
a
a
b
B
reden om zich
als een b
boom grooter voorgesteld
c te vverbazen
ba
a
v
is dan
een bberg,, of een mensch
grooter dan
een huis..
a
c
a
Eerst in de 14de
eeuw bbegint men iets va
van perspectief
E
14
c
te bbespeuren en het landschap
l"ealistischer
op te va
vatten,,
a
c a
a
c
terwijl
van P
Pol va
van L
j in de miniaturen
a
va
L i ill bur
b g en de
15 eeuw))
school
del" va
Van Eye
begin der 15de
c
Eyc k'' en ((dus in het b
is vvoltooid.. Terzelfdert~jd
ook in de tra,·de evolutie
v
j kwam
a
aT
{litioneele wijze
van
voorstellen del" bbijbelsche
geschiedenis
j
va v
jb c
c
een ommekeer onder - invloed
der mystel"iespelen.
v
y
.
15
De
miniaturen
uit
de
15de
en
16de
eeuw
vertoonen
dus
D
a
.16
v
eell g'eheel aander karakter
dan
tijd.
v
j . Van
Va
a a
a die nit vroegeren
zuiver
decol"atief
behandelde
voorstellingen
zijn
v
c a
j ze realisa b a
v
tisch
geworden.. Z
Zijj staan
dan
ook vveel dichter
bij
c
aa
a
c
b j onze
tegenwoordige
van hoe men teekenen moet
, opvattingen
va
va
en zijn
dllS vvoor ons geslacht,
voor onze vvoor-j
ac , evenals
v a
v
vaderen va
van vier
eeuwen her,, aantrekkelijker.
. Niettemin
N
va
v
aa
j
staan
de goede miniaturen
uit het oudere tijdvak
in
aa
j va
a
schoonheid
dikwijls
boven
de bbeste teekeningen uit de
c
j
b
v
15
15de
en 16
16de eeuw..
Op welke wijze
g'eschiedde
nn het vversieren der handj
c
a O
met miniaturen?
bijj weinig vversierde
,schriften
c
a
? Oudtijds,
O
j , en b
boeken ook in later
tijd,
de schrijver
b
a
j , waren
a
c jv en de illuminator
a
van het bboek ong·etw~jfeld
dikwijls
de bboeken
va
j
j 44 persooll.. Toen
T
rijker
werden opg'esierd,, werd vverdeeling va
van aarbeid
ingevoerd.
.
j
b
v
De
schrijver
wttS
niet
meer
illuminator.
Voor
de
hand
D
c jv
a
. V
a
a
ligt,, dat
boek eerst geschreven
werd,., waarbij
a het b
c
v
aa b j men
ruimte open liet v
voor de b
beginletters en vverdere vverluchc tingen,, die dan
hand
werden aa
aangebl"acht.
a door een andere
a
a
b ac .
De
del" handschriften
nam
echter
D weelde in de verluchting
v
c
a
c
a
c
toe.. P
Prachtige
versieringen en figuren,, geschilderd
door
ac
v
c
beroemde,, dunr bbetaalde
kunstenaars,
b
aa
aa , werden verlangd,
v a
, en
het is dUB bbegrijpelijk
van
j
j dat
a men de uitvoering
v
va zulk een
hoek niet geheel en aal liet v
verrichten
door den
vvorstelijk
j
b
c
meester zelf.. Veel
van
het
mindere
werk
kon
ook
door
V
va

een
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mindere krachten
worden gedaan
dus door
c
ac
aa en geschiedde
leerlingen of minder bbegaafde
kunstenaars.
Een
rijk
aa
.
E
j vver-aa
sierde bbladzijde
is
dus
dikwijls
het
werk
van
verscheidene
a j
va v
c
j
personen:: de tekst va
van den gewonen schrijver,
c jv , de gewone
van leerlingen,, de groote
bbeginletters en de oml~jsting
j
va
miniatuur
en dikwijls
ook de rand
goeheel of gedeeltelij]{
j
a
j
a
van
den
meester
zelf.
va
.
De uitvoering'
van een rijk
kostte natuurlijk
va
j handschrift
a
c
a
j
D
v
niet slechts
veel geld (a
(aIleen het gebruikte
goud b
beliep
c
v
b
vaak een heele fjom),
veel tijd.
a het
vaa
), maar
aa ook v
j . Vandaar
Va aa dat
schilderen
der miniaturen
meermalen
aan vverschillende
aa
c
c
c
a
a
kunstenaars
werd
opg~edragen,
die
dan
elk
een
aantal
bladen
a
,
a
aa
a
b
a
aa
of katernen
ter vversiering ontving-en.
vaak
v
. Zoo
Z
vvindt men vaa
a
in hetzelfde bboek zeer fraaie
miniaturen
naast
teekeningen
aa
a
aa
van -cgeen of geringe waarde,
besteller te
va
aa
, omdat
a het den b
kostbaar
was
door een meester va
van naam
aa
baa
a aaIle miniaturen
a
te laten
uitvoeren,
terwijl
hij
toch
een
overvloedig
gelllu,
j
c
v
v
a
v
j
streerd bhoek wilde b
bezitten..
Dikwijls
was
inderdaad
D
j
a de illuminator
a
aa niets dan
a schilder
c
en bbestond zijn
van eene teeke-j taak
aa aaIleen in het kleuren va
ning' die door een aanderen kunstenaar
a ontworpen.. Zoo
Z
aa was
,veet men b.v
b.v.. dat
de
beroemde
Jacquemart
van
HesJ
a
c
q
a
va
H
a
b
din ontwerpen va
van A
A.ndre6 Beaunevell
voor
boeken
van
B a
v
v
b
va
den Hertog
van B
werd aa
aan den
H
va
B err i kleurde;; evenzoo
v
Brug~schen
kunstenaar
S
Ben in g opg'edragen
een
B
c
aa
Sim0 n B
a
stamboom
van de P
Portugeesche
koningen te vverluchten,
c
,
a b
va
c
waarvan
de
bladen
met
de
door
.A..
n
ton
i
0
d'
0
II
and
a
'O
a
a
aa va
b a
A
Dntworpen teekeningen uit Portugal
P
a werden overgezonden.
v
.
Ret is waarschijnlijk
aa c j j dat
a de meeste eenigszins belang'b a H
;rijke
miniaturen
over
eene voorteekening"
zijn
j
a
v
v
j llitgevoerd.
v
.
Door
de dekverf
die de teekening b
bedekt is dat
a niet meer
D
v
te zien,, maar
is de v
verf gedeeltelijk
va
j
aa in sommig'e gevallen
afg"ebladerd
en
komen
de
lijnen
der
schets
te
voorschijn.
j
c
v
c j .
a
b ac c
Die teekening is niet slechts
nauwkeurig
in omtrek uitge-D
c
a
voerd,, maar
plooien van
andere
v
aa ook ,"zijn
j aIle
a
va het gewaad
aa en a
bijzonderheden,
ook de schaduwen,
j
j
c a
, aangegeven.
aa
v .
b
, dikwijIs
Zulke
ontwerpen konden gemakkelijk
a
j worden gecopic
Z
oeerd en naar
elders
gezonden
en
dit
verklaart
het
voorkoaa
v
aa
v
-
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c
men va
van dezelfde miniatureL.
in vverschillende
handschriften.
a
c
.
b
aa
Ook
zal
de
verluchter
rnenigmaal
een
kopie
hebben
bewaard
O
a
v
c
aa
bb
en bb~jj later
werk hebben
gebruikt.
bb
b
.
a
Dit geschiedcle
te e~rder
omdat,
ca , zooals
a
bbelrend is,, oud-D
c
tijds
de wijze
van vvoorstelling va
van bbepaalde
j
va
aa
vverhalen,
a
, perj
sonen,, gebeurtenissen
stereotiep is.. E
Er bbestond een va
vast
b
g-ebruik
dienaangaande,
men niet wilde of niet
b
aa aa
, waarvan
aa va
mocht
van aaIle Aa
Aan-j
va
c
aafwijken.
j
. Vandaar
Va aa de groote gelijkenis
drie K
I{oningen,, waarop
steeds dezelfde
aa
bbiddingen del" B
figuren vvoorkomen;; va
vandaar
gedron-aa de aaltijd
j herkenbare
ba
Cgen
,,
a
figuur va
van P
Petrlls;; va
vandaar
aa zoovele
v
aandere g-eregeld
,
C
wederkeerende eigenaardigheden.
Nieuwe
generaties
namen
a
a
aa
. N
de vvoorstelling va
van de oudere over
en plantten.
ze vvoort
v
a
op het nageslacht.
ac .
a
Daarom bbehoeft men dus vvolstrekt niet aa
aan te nemen
Daa
dat
vervaardigers
van geI:ijke
werk
a
a de v
vaa
va
j
vvoorstellingen elkanders
moeten hebben
gezien.
Niet
aIleen
is
het
bestaan
en
b
aa
vver-bb
. N
a
zenden va
van zulke vvoorteekeningen gecollstateerd,
maar
c
a
,
aa
evenzoo
het vvel"zenden va
van uitvoerige
geschreven
instructies
v
c
v
c
v
omtrent uit te vvoeren miniaturen.
a
.

Vraagt
werden uitgevoerd,
v
,
V
aa - men nu waar
AA de miniaturen
a
dan
zal
men
tien
tegen
een
ten
antwoord
krijgen:
in
de
M
a
j
:
ca
a
L
kloosters.. Toch
onjuist,
de kloosters
a
j
, want
a
T c is dit antwoord
zijn
geenszins de eenige,, of zelfs de voornaamste
leveranj
v
aa
v a ciers
van miniaturen
geweest.. WeI
natuurlijk
vela
j
v
c
va
a
W61 zijn
j
a
handschriften
in
kloosters
geschreven
en
sommig'e
daar
oo]{
aa
]3-a
c
c
v
verlucht
en
gebonden.
Maar
van
de·
om
hunne
prachtige
.,
ac
v
c
b
. Maa va
miniaturen
beroemde
handschriften
is stellig zeel" weinigb
a
c
a
in een klooster g-elnaakt.
aan wie wijj ze te
aa . De
D kllnstenaars
aa
aa
danken
hebben
,varen
handwerker~,
leeken,
bb
a
a,
, die op bestelb
a
ling werkten.,., evengoed
als
zij
die
alldere
ambachten
uit·
bac
v
a
j
a
a
oefenden.. Z**
Z~ werkten evenals
dezen met leerlingen en
v a
knechts
en dreven
somtijds
uitgebreide
zaken.
a
.
c
v
j
b
In
de Vlaam15 en ook nog in de 16de
16 eeuw waren
a
V aa I de 15de
sche
miniatuurschilders
beroemd.
Uit
aIle
landeu
van
Europa
b
.
T
a
a
va
E
a
c
a
c
kregen zijj bestellingen,
want
naar
den
toenmaligen
smaak
,
a
aa
a
aa
b
kon men nergens beter
terecht
dan
b
c
a in Vlaanderen.
V aa
. Die
D
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dat
aantal
aa
a del'" vvervvermeerderde vvraag
aa
a ook het aa
luchters
zij
zich
in
gilden
vereenig·den
c
vvermeerderde en dat
c
v
a
j
W j kennen de,
van aanderen te weren.. Wij
om cconcurrentie
c
va
keuren va
van het B
Brugsche
gild va
van 1457
1457 en va
van het G
Gent-c
sche
van 1463
1463.. V66
V661'" die ja
jaren stond het ieder schilder
c
vvr~jj
c
va
niet.. O
Ook hoopte men zoodoende
bboeken te vversieren,, later
a
den invoer
van miniaturen
en gekleurde prenten uit de
va
a
v
Noordelijke
Nederlanden,
vooral
Utrecht,
N
j
N
a
, v
a uit U
c , te keeren..
Omtrent een aa
aantal
van die vverluchters
zijn
O
a va
c
j gegevens.
v
,
aan het licht
gekomen.. IIk wil er hier enkele noemen..
aa
c
Ret zal
dat
a ook deze kunstenaars
aa vvoor een
H
a dan
a
bblijken
j
goed deel geen V
Vlamingen
van
geboorte
zijn.
va
b
j
.
a
U c ,
Een del" bbekendsten is W
'Villem
Vrelan
B
11
V
1 a t,, uit Utrecht,
die zich
Brugge vvestigde,, waar
1456 bburger werd~.
c te B
aa hijj in 1456
Van zijn
aan te wijzen.
j
.
Va
j werk is een en aander met zekerheid aa
Te B
Brugge woonde hijj naast
Me
hem de
--, die voor
v
T
aa
M m Ilin g,
IDooie Pa
Passie ons H
Heeren schilderde,
V 1'" e 1ant
aan
c
, door V
1a
aa
het gild geschonken
en
thans
prijkende
in
het
Museum
te
a
j
M
c
Turijn.
ook V
V I'" e I aant's
T j . Wijj vvinden daarop
aa
' portret..
Loy
lid va
van het B
Brugsche
c
L
y set LLye
y de twas
a eveneens
v
g~ild en werkte in 1469
het B
Bourgondische
1470 voor
v
c hof..
1469 en 1470
n i e r,, uit Oudenaarde,
1450 te B
Brugge,,
O
aa
, in 1450
JJan
a TT aa vel'"
v
moet daar
een
drukke
werkplaats
hebben
gehad.
aa
bb
a .
aa
Te G
Gent vinden
wijj de firma's
B
.
T
v
a' HoreboutenBening..
H
b
G
H 0 reb
ook schilderijen,
j , maar
aa is vooral
v
a
G era
a 1'" d 1E1
b 0 u t maakte
aa
c
bekend
b
aals miniatuurschilder.
a
c
. Hij
H j leefde op het einde der
15de
en in het begin
del'"
16de
eeuw
en is de verluchter
van
15
v
c
va
b
16
een gebedenboek
van
Maria
van
Bourgondie
en
van
va Ma a va B
8
va
b
b
Johanna
van Castilie.
Van 1516-1521
. Va
1516-1521 was
a hijj in
J
a
a va
Ca
dienst van
Margareta
A
, waar
aa
a v
Ma
a
a te Antwerpen,
va de landvoog~des
hijj in 1521
ontmoette..
1521 Durer
DU
De Ben
i n g ,' s vormden
een heel geslacht
van
ac
va boekb
'D
B
v
verIuchters.
De
oudste
dien
wij
kennen
is
A
I
e
x
and
e
rj
A xa
v
c
. D
Bening;
daar
hijj een miniatuur
sig~neert met
c
aa
a
B
; doch
ALEXANDER
een nog oudere Ale
an-A xxa
ALEXANDEI 2
2 us ,, is er misschien
c
der in het yak
I 1469
1469 was
a hijj in het Gentsche
G
c
va geweest.. In
gild,, in 1486
vestigde
hij
zich
tijdelijk
te
Brugge
en
trad
j
c
j
j
B
a
1486 v
ook daar
in
het
gild,
waarb~j
niemand
minder
dan
de
bea
a
b aa
, aa b j

'lv

o.
0.

E.
E. IV
IV 10
10

99
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roemde schilder
Hug 0 vvan
de r G
G 0 e s zijn
a
j
bborg was.
a .
c
H
"Meester
Sander"
verluchtte
o.a.
den
fraaien
Boethius
,,M
S a
" v
c
.a .
aa
B 8
Heel" vvan
Gruuthuse ((thans
te Pa
Parijs)
vvoor den H
a
G
a
j ) en stierf
te G
Gent in 1518
1518 of 1519
1519.. Hij
H j had
a twee zonen PPaul
a I en
·S i ill 0 n.. Va
Van den eerste is weinig met zekerheid b
bekenc1,,
S
den tweede kennen wijj goed.. Wij
S i ill 0 n
W j weten dat
a S
Ben
in
g
vooral
uitmuntte
in
het
schilderen
van
het
landB
v
a
c
va
a schap
miniaturen
met vvrijj
c a , en kunnen hem vverschillende
c
a
groote zekerheid toeschrijven;
bekende daal'van.
aa va
c jv ; de meest b
zijn
Reures d'Hennessy
Brussel).
) . Hij
H j vestigde
v
j de prachtige
ac
H
'H
y ((te B
zich
Brugge,, en is daar
dochter
v . Zijne
Zj
c
c te B
aa in 1561
1561 gestorven.
Lie
vina,
maakte
eveneens
naam
met
het
verluchten
van
L
v
a,
aa
v
aa
v
c
va
boe]ren..
b
ToeD A
Antwerpen in de 16de
eeuw in b
beteekenis
toenam
c
a
T
16
trok ook deze stad
tot zich;
c
c ; doch
c ik zal
a
a miniatuurschilders
a
vermoeien..
u niet met nog meer namen
a
v
_Het spreekt va
vanzelf dat
van een zoo bloeiende
industrie
H
a va
b
zijn.
vvele voortbrengelen
B a v het gewone
v
b
j a. overgebleven.
v
b v . Behalve
werk,, het marl{tgoed,
had,
b
a , hebben
bb
a
, dat
a een geregeld c1ebiet
deze kunstenaars
van
tijd
tot
tijd
ook
belangrijke
bestellinaa
va
j
j
b a
j
b
gen g'ekregen,, waaraan
~ijj hunne b
beste krachten
hebben
aa aa
ac
bb
,gewijd.
ontstondell een aantal
handschriftell,
c
,
j . Zoo
Z
aa a prachtige
ac
a
waarvan
ik er reeds enkele noemde.. Gelijk
b
j
j is
aa va
G j begrijpelijk

zijn
bijna
voor vvorsten of zeer hoog
j die pronkstukken b
j a steeds v
geplaatste
personen
vervaardigd.
Vele
ervan
aa
v vaa
. V
va zijn
j g'etijdenjc
boeken en brevieren.
b
b v
.
Omtrent een del" fraaiste
en del" oudste,, de H
Reures de
O
aa
Turin,, heb
reeds een en ander
medegedeeld.. Voor
V
T
b ik straks
a
a
een
ander,
het
Breviarium
Grimani,
dat
stellig
het
rijkste,
,
a
j
,
,
a
,
B v a
G
a
en tevens
een
der
schoonste
Vlaamsche
handschriften
is,
vraag
a
c
, v aa
v
c
V aa c
ik thans
uwe aandacht.
is b
betrekkelijk
100
a
aa ac . Het
j jjong',, juist
j
100
H
jaren
de T
Turin,, maar
ja
jjonger dan
a de Reures
H
aa toch
c nog niet
uit den natijd.
a j .
De
lijvige
foliant
bevindt
zich
reeds eeuwen in de
D
jv
a
b v
c
Lagunenstac1.
Voor.
het
eerst
wordt
van
hoek melding
La
ac . V
.
va het b
gemaakt
in het testament
van
Kardinaal
aa
Ka
aa Do
D min i cc 0
a
va

-
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j j G rim. ani
van 1520
1520 en 1523
1523.. Deze
had
G
a
va
D
a het,, waarschijnlijk
aa
niet vveel jjaren
van
Ant
0
n
i
0
Sic
iIi
a n 0,,
a
vvroeger,, gekocht
A
S
c
a
c
va
,een soort va
van makelaar
van
wien
het
zeker
is
dat
hij
a
a
j in
aa va
betrekking stond tot V
Vlaamsche
kunstenaars,
de hooge
b
aa c
aa , voor
v
som, van
500 goudstukken.. IIn 1521
1521 zag
Mar
va
500
a M
a ccan
a ton i 0
.M i cchi e 1 het bbijj Kardinaal
G r i ill, ani
en maakt
er meldin g,
X
Ka
aa G
a
aa
van in zijn
va
j dagboek.
a b
.
Dominico
Grimani
vermaakte
het kostbare
brevier
D
.
c
G
a
v
aa
ba b
v
:aan een neef met de uitdrukkelijke
bepaling,
gee!l
:aa
j
b
a
, dat
a het in B
geval
mocht
worden,, maar
Venetie8 bewaard
va vvervreemd
v
c
aa vvoor V
b aa
moest bblijven.
scheelde
het weinig of naa diens
c
jv . Niettemin
N
·dood ware
het b
boek Ltoch
voor de republiek
a
c v
b
vverloren gegaan.
aa .
Aanden
ijvervan
Giovanni
Grimani
washettedankeJl
Aa
jv va G
v a
G
a
a
a
dat
vond het bboek z66
a dit niet geschiedde.
c
. Maar
Maa deze v
66 mooi
stond hen!
-dat
a hijj er niet van
va kon scheiden.
c
. De
D republiek
b
toe dat
brevier
zijn
lang
mocht
j leven
v
a
c houdeD..
,,daarom
aa
a hijj het b
v
Toen hijj nn zijn
einde vvoelde naderen,
hijj den
T
j
a
, ontbood
b
procurator
van
San
Marco
en
stelde
dezen
het
werk
ter
c a
va
Sa Ma c
hand
voor den S
Senaat.
nam
Doge Cicogna
a
v
aa . VervoIgens
V v
a de D
C c
a
het pIechtig
in ontvang'st
en de S
Senaat
A I e s-va
aa liet er door A
c
sandro
Vittoria
band om. maken
met
- a
V
a een kostbaren
ba
ba
a
zilver-verguld
besIag,
Kardinaal
v -v
b
a , met de portretten van
va
Ka
aa.1
Grimani
en
diens
vader,
den
Doge
Antonio
Grimani.
G
a
va
,
D
A
G
a .
Daarna
aan het oog van
B v a
aa
Daa
a werd het Breviarium
va gewone
onttrokken.. VVas
a r i noch
een der latere
a a
c
a
.stervelingen
v
kunstkenners die over
van V
Venetie8 schrijven
v de kllnstschatten
c a
va
c jv
maken
er melding va
van.. Z
ZeIfs M
M 0 r e 11 i,, ofschoon
hijj biblioa
c
b b thecaris
van
San
Marco
was,
kende
het
boek
niet.
Hij
ca
va Sa Ma c
a ,
b
. H j zag
a
het vvoor het eerst in 1784
bij
het
bezoek
van
Koning
1784 b j
b
va K
Gus
t aa aa f II II I I van
aan
Venetie.
jaar later
aa V
8 . Dertien
D
jaa
a
G
va Zweden
Z
wist hijj va
van den Senaat
verkrijgen
dat
S aa te v
j
a het handschrift
a
c
{)vergebracht
werd naal"
bibliotheek.
.
v
b ac
aa de openbare
ba
b b
Ook
daar
werd
het
sedert
met
de
g"rootste
zorg
bewaard
b aa
O
aa
~n niet dan
bij
hooge
gunst
vertoond.
Aan
die
zorgvuldig~
v
. Aa
v
a bj
heid is het echter
te danken
dat
boek zoo bij
c
a
a het b
b j uitstek
goed geconserveerd
is.. Andere
beroemde handschriften,
c
c
v
A
b
a
, ook
al
ze aan
behoord
en nooit rondgezworven,
a hebben
bb
aa vol"sten
v
b
v ,
toch
meestaI
op
verscheidene
bladen
groezelig
en
he-zijn
v
c
b
a
j
c
a
b
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schadigd.
Breviarium
Grimani
is b
bijna
c a
. Ret' B
v a
G
a
j a intact
ac gebleven~
b v .
I
1862 werden door Per
P
In het jaa
jaar 1862
i n i photographieen
a
&a
gemaakt
van
voornaamste
miniaturen
in het boek
en in
aa
va de v
aa
a
b
een kleinen oplaag
yan
aa uitgegeven,
v , met eene toelichting
c
va
1).
Daardoor
is het handschrift
meer bbekend ge-·ZZanotto
a
1) .
Daa
a
c
worden en heeft het de algemeene
belangstelling'
gewekt.-.a
b a
Verschillende
geleerden hebben
sedert getracht
de
oplossing'
V
c
bb
ac
te vinden
van de v
vele vvragen
die het handschl"ift
den kunst-v
va
a
a
c
historicus
stelt,, maar
van het
c
aa door de ontoegankelijkheid
a
j
va
origineel werd het onderzoek zeer bemoeilijkt,
b
j , aangezien
aa
betreft onbetrollwbare
photog'raphieen
de wat
a de kleuren b
b
ba
a
8
natuurlijk
geen voldoend
studiemateriaal
om
tot
eene'
a
j
B
v
a
aa zijn
j
,
beslissing te geraken.
b
a
.
Daaraan
Daa
aa is nu een einde gekomen door de prachtige
ac
reproductie
van
de firmaa S
S ijj tho ff,, ,\\Taarvan
ik straks
c
va
aa va
a
gewaagde.
is te vverwachten
dat
van
aa
. Ret
R
ac
a het onderzoek va
het B
Breviarium
Grimani
nu een nieuw stadium
zal
v a
G
a
a
a intreden,.,
en dat
de
kennis
onzel"
Nederlandsche
miniatuurschildera
N
a
c
a a
c
kunst daardoor
belang'rijk
aa
b
a
j zal
a worden gebaat.
baa .
De vvragen
waartoe
dit B
Breviarium
aanleiding geeft,,
D
a
aa
v a
aa
zijj nog niet geheel bbevredigend
opgelost.. T
Toch
v
c wil ik hier
even
aanduiden
wat
de
voornaamste
kwesties
zijn
v
v
aa
aa
a
j waarOID.
aa
.
het hier gaat.
aa .
Vooreerst is omtrent de wording van
V
va het handschrift
a
c
niets met zekerheid bbekend,, en wijj vvragen
dus eerstens:-.a
Wie heeft dit kostbare
maken?
W
ba
bboek laten
a
a
? en ten tweede:-.Wie zijn
de ontwerpers -en schilders
van
de prachtige·
W
j
c
va
ac
,
miniaturen?
a
?
Dat het bboek in V
Vlaanderen
is ontstaan
lijdt
geen
Da
aa
aa
j
B
twijfel;
geeft ons..
j
; een vvluchtige
c
bblik op de miniaturen
a
daarvan
zekerheid.. O
Ook bbewijst
de stijl
aa va
j en het kostuum
j
dat
de
miniaturen
gemaakt
moeten
zijn
in het bbegin del'"
a
aa
j
a
16de
eeuw;
het
is
niet
onmogelijk,
al
is
het
onwaarschijnlijk,.
;
, a
aa
,.
16
15
dat
a enkele reeds op het einde del" 15de eeuw vervaardigd
aa
zijn,, maar
niet lang
voordat
aa aandere zijn bepaald
aa
a
a het hoek
1) Va
Van deze natuurlijk
nog niet met isochromatische
platen
ver·a
a
1)
a
kregen photographieen
1903 te V
Venetie
a
6 -verscheen in 1903
,6 eene zincographische
a
,
reproductie..
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naar
In 1520
1520 was
Venetie.
aa IItalie
a1 8 verhtlisde gemaakt.
aa . I
a het te V
8.
Wij weten door wien het daar
en aa
aan wien
W
aa was
a gebracht
a
het er werd geleverd.. Of
G r i ill aani niet aaIleen
O Kardinaal
Ka
aa G
het boek kocht van
Siciliano,
a Antonio
A
S
a
, maar
aa ook hem
vroeger last
had
gegeven het brevier in V
Vlaanderen
te
a
'La
aa
bestellen,, bI~jkt niet.. IIk- weet ook niet of deze voor de
hand
liggende yraag
a
aa vroeger reeds is gesteld..
Door
W
e
a
I
van
D
W a 1 e is op grond van
a wat
a de kalender
a
a
het B
Breviarium
leert betoogd dat
a
a het boek g-eschreven
moet zijn voor een reg-ulieren kanunnik,
a
, behoorende tot
de D
Derde O
Orde van
a St.
S . Franciscus,
F a, wellicht nit de diocese
van
Venetie,, en dat
1490,
a V
a het niet kan
a begonnen zijn v66r
,64 1490,
doch w~arschijnlijk
eerst
na
1510
is
geschreven.
aa
a 1510
.
Met die tijdsbepaling
hebben ook aandere onderzoekers
M
a
genoeg-en genomen,, maar
aa de meening dat
a de besteller in
allen aanvaard.
IItalie
a 8 g-ezocht moet worden hebben niet a
aa aa .
Natuurlijk zijn er aallerlei mogelijke en onmogelijke
Na
namen
genoemd.. Daarvan
aIleen vermelding
a
Daa a verdient hier a
(le gissing dat
Keizer M
a het boek voor K
31 aa x i mil i aa an
a kan
a
zijn begonnen,, maar,
1519, niet afgeaa , door diens dood in 1519,
a leverd is.. D
Deze gissing is het eerst ((in 1894)
1894) geopperd
door D
Des t r e
weer verdedigd door M
Moe s..
4 e en onlangs
a
Ik
meen
dat
nit
wat
er
tot
dusverre
van
de
reproductie
I
a
a
a
van
Breviarium
verschenen is geen enkel bewi}s voor
a het B
a
de zaak
deze gissing is te putten,, al
a ware
a
aa op zichzelf niet
onmogel~jk.
of symbolen die nadrukkelijk
op
. Wapens
Wa
a
Maximiliaan
wijzen heb ik niet kllnnen ontdekken..
Ma
aa
Op den rand
van
voor Ja
J anuari
O
a
a den kalender
a
a komen vanen
a
voor met den Duitschen
adelaar
en
den
Vlaamschen
leeuw;;
D
a aa
V aa
op dien van
September
zijn de ramen
van
a
S
a
a een barbiersa
winkel versierd met de., wapens
van
het Duitsche
Rijk,
a
a
D
R ,
Frankrijk
en O
Oostenrijk en van
Gent,, Brugge
en
F
a
a de steden G
B
Kortr~ik;
van
Februari
K
; op de groote miniatuur
a
a F
a is het luik van
a
een boerenwoning voorzien van
a een ruwe teekening van
a het
Bourgondische kruis en vuurslag.
is voor een
B
a . Maar
Maa in dat
a alles
a
in V
Vlaanderen
vervaardigd
boek niets opvallends
en het
a
aa
aa
bewijst natuurlijk
evenmin iets ten gunste van
a
a MaximiM a
als dat
en
de
1I i aa an
a a
a doen de gekruiste schepter en zwaard
aa
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aa tot versiering van
a een bladzijde
a
dienen.
D.
Ook omtrent de kunstenaars
die de miniaturen
van
a
a
O
aa
net handschrift
hebben gemaakt
verkeeren wij nog in het
aa
a
oDzekere.. Wij
hebben dienaangaande
eene kostbare
aan-aa aa
a
aa
W
wijzing van
Marcantonio
Michiel,, die mededeelt dat
a M
a
a
M
a
het boek verlucht is door vele meesters in vele jaren,, en
", aandere,
dat
zijn van
Memelin",
a sommige miniaturen
a
a "Zuan
,Z a M
a Anversa".
A
a" . Maa
van
da
da
Maar
a "Girardo
,G a
a Guant"
G a " en "Livieno
,L
wij kunnen niet meer nagaan
a aa in hoeverre deze mededeeling
betrouwbaar
is.. M
Memling heeft stellig niet aa
aan het
aa
aa
h.andschrift
meegewerkt
en
in
dezen
is
M
i
chi
e
1's
a
M
' opgaaf
dus zeker onjuist;; maar
van
aa
a
aa wij mogen voor den naam
Memling wellicht dien van
Bening in de plaats
aa stellen
M
a B
en aa
aannemen dat
M i chi e 1 verkeerd heeft verstaan,
a M
aa , te
Ineer omdat
Memling goed blijkt te kennen en van
a
a hij M
Ben
i
n
g
denkelijk
nooit
had
gehoord.
.
B
a
Welke B
Ben i n g aalsdan
a bedoeld is weten wij niet.. VVaarWaa W
schijnlijk A
A I e x and
e r,, ofschoon de miniaturen
die wij van
a
a
a
dezen kennen niet in stijl en uitvoering volkomen overeen-stemmen met die in het B
Breviarium
Grimani.
Maa "Mees,M a
G
a . Maar
ter SSander"
kan
natuurlijk
op
zijn
ouden
dag
zijn
manier
a
a
a
" a
a
gewijzigd
hebben
naar
den
smaak
van
zijn
tijd
en
zijn
aa
aa
a
,,
kunst hebben ontwikkeld.. Z
Zijn zoon Simon
Bening
S
B
heeft hoogstwaarschijnlijk
geen belangrijk
aandeel aa
aan dit
aa
a
aa
"rerk gehad,
niet aa
aan de hoofdminiaturen;
a
; daarvoor
aa
a , althans
a a
verschillen de kleur en uitvoering van
a zijne bekende miniaaturen te veel van
deze;
doch
het
is
zAker
dat
hij
althans
a
;
,-.
a
a a
een gedeelte der miniaturen
van
a
a het brevier heeft gekend.. OmO trent PP aa u I1 Ben
in g zijn geen stellige gegevens voorhanden.
a
.
B
Gerard
van
kan,
Michiel's
aanwijzing
' aa
G
a
a Gent
G
a , indien M
juist is,, bezwaarlijk
iemand
anders zijn dan
aa
a de bekende Gentsche
G
a a
miniatuurschilder
G
e
I'
a
r
d
H
0
reb
0
u
t.
Bovendien
bestaat
G
a
11
. B
aa
a
er treffende overeenkomst tusschen miniaturen
uit het
a
Venetiaansche
brevier en sommige in getijdenboeken die
V
aa
aan
atelier van
H 0 reb 0 u t worden toeg'eschreven..
aa het a
a H
Of
Lie v en van
we r pen te
O er voldoende reden is L
a Ant
A
vereenzelvigen met Lie
v
e
n
van
La
e
the
ill,
die
in 1493
L
a La
,
1493
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in het A
Antwerpsche gild trad,
te
a
a , zal
a ik niet trachten
beslissen..
Behalve
deze kunstenaars,
hunne namen
B a
aa , indien aalthans
a
a
terecht zijn genoemd,, hebben natuurlijk
ook aanderen aa
aan
a
d.e versiering van
het brevier gewerkt;; misschien ooka
andere
bekende meesters,, maar
a
aa zeker leerlingen en helpers..
Wanneer
wij de miniaturen
in het hoek nauwkeurig
Wa
a
a
bekijken,, blijkt het zeer aaaannemelijk dat
a de g'roote voor-stellingen dikwijls, van
hand
z~jn dan
a een andere
a
a
a de rand,
a ,
dan
de ornamentatie
van
Ook de om-aalthans
a
a
a
a
a den rand.
a . O
}jjstingen z~jn stellig Diet aaltijd van
een hand
en zelfs de
a 44
a
met bloemen en in.seeten versierde randen
zijn
aan
a
aa meer
dan
een verluchter toe te schrijven.
a 44
- .**
.
Wat
aandeel in het werk is geweest en welke
a elks aa
miniaturen
van
Ben
i n g,, welke van
G era
a
a
B
a
G
a r d en welke
van
Lie v en zijn,, is bij hetgeen wij tot dusverre omtrent
a
L
de miniatuurschilders
weten nog niet met zekerheid te bepalen.
a
a
.
Ook is de vraag
O
aa in hoeverre de verluchters zelfstandig
a
te werk zijn g~gaan
aa bij de versiering nog niet beslist..
Ik
acht het waarschijnlijk
dat
I
a
aa
a de groote miniaturen
a
meerendeels,, en misschien aaIle,, naar
aa oudere voorbeelden
zijn be,verkt.. Van
Va verscheidene vinden wij de voorstelling,,
bijna
volkomen
overeenstemmend,, in oudere miniaturen
a
a
terug".. S
Sommige aafbeeldingen zijn blijkbaar
aan
aa ontleend aa
schilderijen van
andere meesters.. Indien
wij dus,, zooals
a a
a in
I
het B
Breviarium
Grimani
het geval
a
G
a
a is,, in kostuum,, in wijze
van
voorstelling
en
opvatting,
tusschen
de miniaturen
bea
a
,
a
langrijke
versehillen opmerken,, dan
niet
a
a kan
a men daaruit
aa
de 6gevolgtrekl{ing
maken
dat
ook vele
a
a die miniaturen
a
jaren
na
te haastig
a elkaar
a ware
a
aa
a
aa werden uitgevoerd;; dat
geoordeeld.. Wij
W merkten reeds op dat
a het werk van
a den
verluchter dikwijls bestond in het kleuren van
a de voor-teekeningen die door aanderen ontworpen waren.
a
. Derhalve
D
a
kl1nnen zeer goed miniaturen
die aa
aanmerkelijk aafwijken in
a
karakter
en teekening Ltoch van
zijn.. Wij
a a
a dezelfde hand
a
W
hebben in die gevallen
hoofdzakelijk
te letten op de kleur
a
a
en op de wijze van
uitvoering bij het bepalen
van
a
a
a den
naam
van
aa
a den verluchter..
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Voortgezet onderzoek zal
aan het licht
V
brengen,, dat
in het beroemde brevier
a de hoofdminiaturen
a
van
betrekkelijk weinig verschillende handen
zijn,, althans
a
a
a
a
van
als men zich geheel
a veel mindel" dan
a men zou opmaken
a
a
laat
aa leiden door verschillen in stijl..
Interessant
ware
ook te weten of de voorteekeningen
a
a
I
van
het brevier gemaakt
werden door de verluchters zelf,,
a
aa
daarb~j gebruik makende
van
Jaa
a
a oudere ontwerpen en kopieen
8
die zij in hun atelier
voorhanden
hadden,
a
a
a
, of weI dat
a hun
die geleverd werden door andere
kunstenaars.
a
aa .
IIn den breede kan
a ik over de overeenstemming van
a het
Breviarium
Grimani
met
andere
kunstwerken
natullrlijk
niet
a
B
a
G
a
a
uitweiden... IIk wil slechts enkele korte aa
aanwijzingen geven..
De prachtige
kalender
in ons brevier,, hoe tintelend
D
a
a
van
leven en hoe typisch die ook het V
Vlaamsche
leven in
a
aa
het begin del" 16
16de eeuw weergeeft,, is Ltoch geenszins een
geheel oorspronkelijk werk.. O
Ook de voorstellingen in de
kalenders
ouzel"
handschriften
zijn dikwijls stereotiep.. Z
Zoo
a
a
gaan
van
rechtstreeks
aa da,n
a verscheidene platen
a
a onzen kalender
a
terug' op het nog beroemdere handschrift,
a
, dat
a te Chantilly
C a
bewaard
wordt en gedeeltelijk door P
Pol1 van
L
aa
a
L i ill bur g
is verlucht.. Men
kan
zich hiervan
overtuigen door de
M
a
a
platen
van
J
uni,
October
en
December
uit het Brevial'ium
a
D
B
a
a J
, O
Grimani
te leggen naast
de in de Ga
Gazette des Beaux
Arts
G
a
aa
B a
A
van
] 884 uitgegeven photogravllres
naalr
a 1884
a
aa de overeenkomstige
miniaturell
llit de T
Tres
Riches H
Heures van
Hertog vall
a
a
6 R
a den H
Berri.
Een
vluchtig·e
blik
is
voldoende
om
te
doen
zien
B
. E
dat
moet bestaan.
platen
a er samenhang'
a
a
aa . Van
Va de beide laatste
aa
a
is de overeenkomst treffend..
Neem. b.v.
van
December.
N
. . de wildezwijnsjacht
a
a
D
. De
D
Fransche
miniaturen
vertoonen afbeeldingen van
F
a
a
a bekende
kasteelen;
in het bosch van
a Vincennes
V
a
; hier speelt de jacht
a
met het kasteel
op
den
achtergrond.
In
de
Vlaamsche
V aa
a
a
. I
miniatuur
is de vorm del' toren.s van
gewijzigd
a het kasteel
a
a
en het bosch mindel' dicht gemaakt
om daarin
een aa
aantal
aa
aa
a
jagers
te kunnen teekenen.. De
a
D groep op den voorgrond,,
met het wilde zwijn dat
en
a door honden wordt aafgemaakt
aa
de drie jagers,
is
echter
geheel
dezelfde
gebleven.
Het
aantal
a
,
. H aa a
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der honden en hunne plaatsing,
aa
, de honding en de verrich-tingen del" mannen
komen tot in bijzonderheden overeen..
a
Ook het kostuum, is niet noemenswaard
gewijzigd en de
O
aa
jagermeester
draagt
den-a
aa
aals kenteeken zijner waardigheid
aa
zelfden geruiten band
om den arm.
a
a .
Op
bij de maand
October (in
het
O de groote miniatuur
a
aa
O
(
Fransche
getijdenboek bij SSeptember)) wol"dt het zaaien
en
F
a
aa
eggen aafgebeeld.. O
Ook hier is de plaatsing
der
figuren
nageaa
a noeg g~elijk.. De
rechts heeft zich half
D zaaier
aa
a omg·ewend,, de
egger links egt met t,vee paarden
in plaats
van
aa
a
a met een,,
de vogels die het zaad
aa oppi]rken zijn van
a eksters kraaien
aa
geworden,, en aandere dergelijke wijzigingen kan
a men opmerken,,
doch aa
aan de overeenkomst van
a het geheel doet dit niet aaf..
Ook vindt men bovenaan
del" beide
O
aa op de miniatllren
a
handschriften
in de lucht de afbeelding
van
Almachtige
a
a
a den A
a
als den Oude
van
Dag'en op den vurigen Ctroon (zi@
het
a
O
a Da
(
Boek
Daniel 7,
7, vs.. 9)
9)..
B
Da
Deze treffende overeenkomst tusschen de, beide handD
a schriften is dubbel merkwaardig
omdat
aa
a er een tijdruimte
van
ligt en omdat
a 100
100 jaar
aa tusschen beider vervaardiging
aa
a
het getijdenboek van
Jan van
naa zijn dood naar
a Ja
a Berri
B
aa
Italie
Durrieu
I
a 8 verhuisde.. IIndien echter de gissing van
a D
bevestig·d werd,, dat
dit
handschrift
met
andere
boeken
van
a
a
a
a
het L
Huis van
Savoye door de La
Landvoogdes MMargareta
a
Sa
a
a
a
naa~
Mechelen is overgebracht,
aa M
a
, dan
a ZOll het raadselachtig·e
aa
a
zijn weggenomen..
Tal
handschriften
uit later
tijd hang~en
met het
a
a
a
a
Ta van
Breviarium
Grimani
samen.
Sommige
daarvan
zijn
iets
B
a
G
a
a
. S
aa a
ouder,, andere
jonger.. IIn den beroemden H
Hortulus aanimae
a
a
christianae
'''Veenen ''komen verschillende miniaturen
voor
a
a a te *W
die in voorstelling sprekend gelijken op die van
a ODS handa schrift;; hetzelfde is het geval
Kasselsche g-etijden-a met het Ka
boek dat
aan JJohan
A.lbrecht van
a aa
a
A
a Mecklenburg
M
heeft behoord en met het L
Londensche getijden boek van
a
D wa
JJ 0 han
a n aa de D
a z e;; zelfs de kleuren komen overeen.. Al
A
deze miniaturen
komen voor in de gebeden enz.,
a
., niet in
den kalender,
staan
a
, en men heeft gegist dat
a ze in verband
a
aa
met het aatelier van
0
reb
0
u
t.
a R
11
.
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A
Afbeeldingen
uit den kalender
daarentegen
vindt men
a
aa
terug in de H
Heures d'Hennessy,
die
met
zekerheid
aan
'H
,
aa
S i ill 0 n B
Ben i n g worden toegeschreven.. Z
Zouden deze dus
S
a
samenhangen
met het aatelier van
Ben in g??
a
a B
Wat
a llU de schilderijen betreft waarvan
aa a men in het
Breviarium
Grimani
navolgingen
vindt,, het is onmisken-B
a
G
a
a
baar
van
Brug-aa dat
a gebruik is gemaakt
a den B
aa
a werken van
schen schilder G
Gerard
David,, na
a
Da
a Memling's
M
' doad de
meest gevierde sc~ilder van
vergelijke b.v.
a zijn tijd.. Men
. .
M
met elkaar
met de·- Madonna
troonaa de miniatuur
a
Ma
a op den :
omringd door vijf H
Heiligen en de schilderijen over hetzelfde
onderwerp te Rome
en Miinchen,
Aanbidding
R
MU '
, of bezie de Aa
del" drie Koningen,
de
Drieeenigheid
en
verschillende
afbeelK
,
D 8
a
clingen van
Heiligen.. NNaa
aar het schijnt heeft behal
a R
a ve G
G era
ard
D
a
David
ook JJan
Gossaert,
Mabuse,, aanmerkel~jken
a
G
a
, van
a Ma
aa
invloed gehad
a op de verluchters van
a het .brevier.. Wij
W her-kennen zijn stijl in verschillende miniaturen
en bepaaldelijk
a '
aa
de aarchitectuur is menigmaal
M
a
bus
e-achtig.
architec--a
. Die
D a
aa IVI a
tuu!" is IItaliaansch
en die miniaturen
moeten dus gesteld
a aa
a
worden later
dan
Go s saa e r t'' s reis naar
Italie
a
a G
aa I
a 8 in 1508
1508 en
1509.
een der -'miniaturen
sch~jnt zelfs zijn naam
te
1509 . Op
O
a
aa
staan:
COSART;; misschien is deze door den verluchter bij
aa : COSART
het kleuren van
a de voorteekening overgenomen ell onjuist
gecopieerd..
Over
de vele aandere vragen
die men naar
O
a
aa aanleiding
aa
van
het B
Breviarium
Grimani
zou kunnen doen zal
a
a
G
a
a ikniet verder spreken.. L
Liever wil ik thans
eell
en
a
aallder
mededeelen over wat
het
handschrift
den
beschouwer
al zoo
a
a
a
te bewondel~en geeft..
Van de pracht
waarmede
dit brevier versierd is kunnen
Va
a
aa
,voorden aaIleen geen juist denkbeeld geven.. Men
stelle,,
M
zich echter voor een olnvangrijken
foliant
met
niet
minder
a
a
(Ian
831 bladen
van
het fijnste en blankste
perkament,
a
831
a
a
a
a
,
beschreven 'met een fraaigevormd
schrift van
a
a aa
aa
IItaliaansch
karakter
en aaIle zonder uitzondering opgeluisterd nlet van
a a
a
goud en kleuren scllitterende teekeningen.. De
gewone
D
tekstbladzijden
hebben aa
aan den kant
een fraaie
lijst met
a
a
aa
bloemen,, vruchten,, dieren,, arabesken
ellZ.,
a a
., in rijke aafwisse--
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ling van
aanleiding
a kleur en voorstelling.. Ovel~al
O
a waar
aa e1" aa
toe is vindt men met buitengewone zorg uitgevoerde begin-letters.. Doch
den voornaamsten
tooi vormen
de groote
D
aa
.
miniaturen
en geheel omlijste bladzijden,
a
, waaraan
aa aa het brevier
a
overrijk is..
Al dadelijk
de ee1"ste bladzijden
van
het handschrift
A
a
a
a
a
behooren tot het schoonste wat
de
miniatuurschilders
konden
a
a
geven.. Ret
brevier IJegint natuurlijk
met een kalender,
H
a
a
, ter
aanwijzing van
de H
Heiligen del" verschillende dagen
en
aa
a
a
den rang~
hunner feesten.. IIn vele getijdenboeken is die
a
kalender
a
aaIleen g'etooid met kleine afbeeldingen del" teekenen
van
a den dierenriem en der bezigheden in de maand,
aa , teeke-ningen die in den regel van
mindel"
belang
werden
geacht
a
a
a
en dikwijls aan
van
aa de weinig bedreven handen
a
a leerlingen
werden toevertrouwd.. IIn het brevier van
Kardinaal
G r i -a Ka
aa G
mani
is ecllter aa
aan den kalende1"
buitengewone zorg' besteed..
a
a
Voor iedere maand
vindt men twee platen:
V
aa
a
: eerst een groote,,
zeer fraaie
miniatuur,
die
de
geheele
bladzijde
vult en
aa
a
,
a
een tafereel
biedt uit bet leven in de maand;
a
aa
; vervolgens
een blad
dat
bevat,
a
a den eigenlijken kalender
a
a , omlijst door
een aarchitectonische versiering,, verlevendigd met toepassea
lijke voorstellingen.. D
Die zuilen,, kolommen en. nissen,,
welke te zamen
de omlijsting vormen,, zijn van
a
a goudbrons en
daarin
z~in telkens aangebracht
beelden en reliefs,, in die-aa
aa
a
zelfde kleur,, betrekking hebbende op de groote feestdagen
a
van
de maand.
Zoo stelt het beeldhouwwerk in de om-a
aa . Z
lijsting van
Januari
voor:: de B
Besnijdenis (1
a Ja
a
(1 Jan.),
Ja .), de AanAa bidding- der drie K
Koningen (6
(6 Jan.),
St.
Antonius
(17 Jan.)
Ja .), S . A
(17
Ja .)
en de B
Bekeering van
Paulus
(25 Jan.).
Bovendien bevat
a
Pa
(25
Ja .) . B
a
de kalender
bovenaan
een gekleurde aafbeelding~ van
de
a
aa
a
teekenen van
a den clierenriem en onderaan
aa een alleraardigste
a
aa
teekening,, betrekking hebbende op het menschelijk leven
en bedrijf..
De heldere,, sprekende,, maar
D
aa fraai
aa gekozen klellren,
de geestige en levendige voorstelling,, de vele curieuse
bijzonderheden omtrent oude zeden en gebruiken die er
uit blijken,, de verwonderlijk fijne uitvoering del" teekeningen,,
maken
deze 24
24 kalenderplaten
tot een reeks van
a
a
a
a tafereelen
a
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B
aa
de
natuur
is
weergegeven,
niet
slechts
is de wijze waarop
aa
a
,
"vat
betreft (ik
wijs
a personen en zaken
a
(
a de aafbeelding van
b.v.
inhaling
van
de Mei,
. . op de prachtige
a
a
a
M , op de voor-van
Augustus en December,
treffelijk geteekende jachthonden
a
a A
D
,
op den slapenden
en den dorstigen man
a
a van
a den kalender
a
van
Augustus),
a
A
), maar
aa vooral
a ook in het landschap.
a
a . Men
M
zie b.v.
atmosferische winterlandschap
en
. . dat
a a
a
a in Februari
F'
a
de door lantarens
verlichte scene op den kalender
van
Maart..
a a
a
a Maa
Toch bevat
die niet mindel"
T
a het brevier vele miniaturen
a
fraai
als kunstwerk nog hooger staan.
aa zijn en sommige die a
aa .
Op
den
kalender
volgt
de
tekst,
verlucht
met
voorO
a
,
stellingen llit de bijbelsche geschiedenis en afbeelding"en
van
Heilig·en.. Ook
bij deze miniaturen
zijn
a de voornaaluste
aa
H
O
a
er verscheidene die de gelleele bladzijde
vullen en aIleen
a
a
door een smalle
bies omlijst zijn;; zij behooren tot de schoon-a
ste van
het
brevier
en men vindt er ware
prachtstukken
a
a
a
onder,, zooals
de
van
hemelsch
licht
stralende
Geboorte
van
a
G
a
a
a
C h ri stu s en een Ma
Mari aa met het kindeken J
J e z us,, gezeten
C
in een heerlijk landschap.
a
a . De
D mee-ste groote miniaturen
a
zijn echter van
een breeden rand
omg·even.. Dikwijls
be-a
a
D
staat
die
rand,
evenals
bij
den
kalender
het
geval
is,
aa
a ,
a
a
a
, uit
architectuur en is de g'eheele oml~isting in dezelfde tint
a
gehouden.. De
aangebrachte
voorstellingen staan
D aa
a
aa doorgaans
aa
in betrekking tot de hoofdminiatuur:
van
a
: een afbeeldin.g
a
a
de K
Kruisiging· wordt omgeven door twaalf
aa kleine beelden
uit de Pa
Passie;; een miniatuur
waarop
JJ 0 z e f door vader
a
aa
a
J
a
cob
gezegend
wordt
is
omlijst
door
andere
g"ebeu1'tenis-a
Ja
sen uit J
J 0 z e f'' s l~ven.. Maar
Maa soms ook is e1' geen verband
a
en vindt men b.v.
als onderkoning" tusschen afbeel. . Jozef
J
a
a
dingen van
Jacobsladder
en den V
Vu1'igen "\tvagen
van
a de Ja
a
a
a Elia.
E 1 a.
De aarchitectuur ontbreelrt somtijds,, ofschoon de voor-D
stellingen in dezelfde grisaille-manier
Zijll uitgevoerd.. Zoo
Z
a
- a
wordt bij eene af beelding van
D aa v i d's
visioen van
'
a de
a
D
g"eboorte van
Messias
gevuld door een
a
a den M
a de geheele rand
Blijde
Booclschap
aan
de
Herders,
en
wordt
de Opstanding
H
,
O
a
B
B
a aa
del' G
Gelukzaligen
omgeven
door
de
Bestraffing·
der
Vera
B
a
V doemden..
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Verder vindt men in den rand
meermalen
eene com-a
V
a
binatie
van
architectuur
en
kleine
afzonderlijke
miniaturen;,
a
a
;
a
a a
een enkele maal
ook
bestaat
de
geheele
rand
uit
in
aa
aa
a
kleuren uitgevoerde voorstelling"en.. O
Ook in dit geval
a is
er natuurlijk
doorgaans
verband
tusschen die verschillende,
a
aa
a
miniatuur
met SBint P
Pie t e r is omgeven
aafbeeldingen.. Eene
E
a
van
gebeurtenissen
uit
zijn
leven;
de
Opstanding
van
;
O
a
a
a
Christus wordt vergezeld van
afbeelding zijner V
Ver-a de a
C
schijning aa
aan verschillende g"eloovigen;; rondom het Laa
Laatste
Avondmaal
Nederdaling
van
A
aa ziet men voorgesteld:: de N
a
a het
Manna,
A.anbieding" van
brood en zout door MM
Mel1 c h i-Ma
a, de Aa
a
zedek,, en de Hostie
op het A
Altaar.
H
aa .
Ret
meerendeel
dezer
miniaturen
is echter omgeven
13.
a
door de echt-Vlaamsche
omlijsting van
-V aa
a bloemen,, vruchten
on dieren,, op een gouden of gekleurden ondergrond in de
g"rootste aafwisseling ten Ltoon gespreid.. Bewonderenswaardig
aa
B
is de fijnheid e~ nauwgezetheid
waarmede
dat
alles
is ge-aa
a
a
a
teekend,
bewonderenswaardig
is
ook
de
afwisseling
die
in
aa
a W
6
,
de voorstelling en in de kleuren is gebracht,
a
, zoodat
a geen
twee randen
aan elkander
gelijk zijn..
a
aa
a
Bloemen wisselen af met vruchten.. Vogels,
B
V
, vlinders,.,
rupsen,, sprinkhanen
en
slakken
verlevendigen
en
varieeren
a
a
a
de voorstelling.. Arabeslren
van
allerlei
vorm
dienen
verder
a a
A a
ter versiering.. 80ms
doet de kunstenaar
alsof
S
aa het voorkomen a
de rand
met spelden op het perkament
is vastgestoken;
a
a
a
;
een aandermaal
aa heeft hij den inval
a een groote libel te tee-kenen waarvan
de vleugels over den rand
uitsteken,, alsof
aa a
a
a
het een levend dier ware
dat
op
het
boek
was
a
a neerge-a
streken.. In
van
a bloemen vindt men soms ook paarlen
aa
I plaats
aa
en juweelen over den rand
verspreid,, een enkele maal
a
aa ook
en dergelijke..
a
aandere voorwerpen :: cibories,, vazen,
a
, rozenkransen
Zulke
bloemenranden
vormen
ook
dikwijls
de omlijsting
Z
a
van
bladzijden
die
slechts
tekst
en
kleinere
miniaturen
be-,
a
a
a
vatten.
men verdeI' aan
aa de vele honderden bladzijden
a
a
. Denkt
D
die versierd zijn met een enkele op deze wijze versierde
strook,, dan
a het aantal
a kan
a men zich voorstellen dat
aa a del" met
zooveel zorg geteekende vlinders en bloemen,, vruchten en
vogels in het brevier inderdaad
aa ontelbaar
aa is.. Maar
Maa tevens,
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hoeveel vindingrijkheid en geduld de versiering van
dit
a
kostbare
handschrift
heeft
geeischt.
.
a
a
Maar niet slechts is het B
Breviarium
Grimani
een oog"en-a
a
G
Maa
lust,, ook in een aander opzicht verdient het onze belanga is namelijk
ook van
groot belang
voor de
a
a
, stelling~.
. Het
H
a
a
kultuurgeschiedenis.. R
Reeds de oucle photographieen
van
a
8
Perini
kon
luen
met
dit
doel
bestudeeren,
doch
op
de
J
,
P
a
prachtige
gekleurde reprodllctie van
S ij tho ff komen tal
a
a
S
van
merkwaardig"e
details
tot hun recht die men op de
a
aa
a
zwarte
prent niet opmerkt..
a
Vooral
zijn een :v~ike bron voor de
a
V
a de kalenderplaten
a
M
}rennis del" zeden en gebrl1iken om.trent het jaar
1500.. Het
aa 1500
is natuurlijk
ondoenlijk en onnoodig hier een overzicht te
a
geven van
zon kunnen leeren.. Toch
T
a aalles wat
a men daaruit
aa
wil ik een en aander aa
aanstippen,, om aalthans
a eenig' denkbeeld
te geven van
dezer teekeningen..
a de belangrijkheid
a
Gelijk
ik
reeds
deed
opmerken
zijn de voorstelling'en
G
moeten }rarakteriseeren
in den regel stereo-{lie de maanden
aa
a a
tiep.. Januari
wordt op miniaturen,
Ja a
a
, houtsneden,, beeldhouw-)
werk ((b.v.
van
a de kathedraal
a
aa te Amiens)
A
. . aan
aa een der portalen
a
. Zoo
Z
steeds gerepresenteerd door een heel' aan
aa den maaltijd.
aa
ook in het B
Breviarium
Grimani.
a
G
a . IRier is het een uiterst rtike
maaltijd.
heel' zit op een bank
vlak
a
a voor
aa
. De
D aanzienlijke
aa
,de schouw;; een vuurscherm beschut hem tegen al
a te groote
hitte van
vuur.. De
is r~jk g-edekt en prijkt
D tafel
a
a het laaiende
aa
met kostbaar
vaatwerk:
een
kristal1en
kan
aa
:
a
a en een beker
aa
met gouden montuur,, een dergel~jk zoutvat
a en een prachtig
a
van
goud
gedreven
aalmoezenschip.
Ander
kostelijk
drinka
aa
. A
g"erei staat
schotel met een
E
aa terzijde op een trezoor.. Een
a het
braadvogel
staat
en een gedeelte van
aa
aa midden op tafel
a
gebraad
bevindt
zich
op
zijn
bord.
Naast
hem
ligt
een
stuk
.
Naa
aa
brood en een mes,, maar
van
een
lepel
of
vork
is
niets
te
aa
a
bespeuren;; natuurlijk
niet,, want
eetvorken kende men noga
a
niet en lepels werden aIleen
gebruikt voor lepelkost.. Onze
O
a
heel' eet dus het vette gebraad
a
. Een·aautal
E .aa- a
aa met zijn handen.
dienaren
staan
a
aa om hem heen,, sommige met een servet over
den
schouder.
een deul' op den achtergrond
treden
,
a
. Door
D
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aandere binnen,, waarvan
aa a de voorste een groote pastei
a
aa .
Op
den
voorgrond
worden
onderwijl
de
huisdieren
verzorgd;
;
O
l·echts snijdt een dienaar
aa een stuk brood vool' een pracha tigen witten hond,, links staat
met des heeren
aa de valkenier
a
valk,
aan
a , terwijl hij op het oogenblik een bete voorhoudt aa
een aanderen,, teg'en hem opspringenden hond.. Ret
geheel
R
vormt een uitermate
rijk tafereeJ.
a
a
.
Ook de milliatuur
die den rand
van
van
a
a den kalendel'
a
O
a
a
~ranllari
versiert is cllrieus.
zien ~aar
afgebeelcl den
Ja
a
- . vVij
W
aa a
strijd tusschen de Va
Vasten en den Vastenavond.
Va
a
. De
D strijders
zijn g'ehelmd en voorzien van
speer en van
a een lang~en
a
a een
schild,, c1a-t
op
een
wafel
lijkt,
en
zitten
op
een
vat
a
a
,
a in
sleden,, die door een aa
aantal
getrokken worden,, ter-a knapen
a
wijl aanderen. met vlaggen
,zwaaien
of op den hoorn blazen.
a
aa
a
.
Ret reeds vermelde winterlandschap
van
de maand
H
a
a
a
aa
Februari
geeft een aa
aardig" kijkje op een boerenwoning' met
F
a
omgeving:
de
open.
schaapskooi,
a
:
aa
, het duivenhuis,, de bijen-korven,, en den korenmolen in de verte.. Ook
andere
miniaO
a
aturen schilderen ons het boerenleven.. Z
Zoo ziet men ill
Maart het bewerken van
Maa
a den grond met houweel en spad.e,
a ,
en het omploegen yan
het land;
van
a
a
; de afbeelding
a
a den
ploeg is zeer merkwaardig
en het zijn ossen die hem voort-aa
trekken.. De
va,n
A. pril vertoont een herder met
D kalender
a
a A
een klldde schapen
en g"eiten,, die van
een ganzenjongen.,
a
a Juli
J
a
a
.,
die van
Mei het melken del' koeien,, een miniatuur
die
a
M
a
zeer fraai
aa van
a kleur is;; de melkster is in helder rood ge-kleed en een aandere vrouw,, met de blinkeD.de koperen
melkkan
op het hoofd,, stapt
over een heining,, waarbij
a
a
aa
opstap
((evenals
a nn nog vaak)
aa ) een boomstronk als
a
a dient.. In
I
Juni zijn de maaiers
aan het werk en snijden het B
gras
J
aa
aa
a met
hlln seizen,, terwijl de boerenmeiden het B
g~ras
a bijeenhalen.
a
.
Op
de
fraaie
plaat
van
Juli
slaat
de
boer
den
sikkel
in
het
O
aa
aa
a J
aa
lroren,, terwijl men op den voorgrond ziet hoe de schapen
a
geschoren worden.. Voor
de kleeding van
V
a het boerenvolk
zijn deze miniaturen
zeer leerzaam,
a
aa , en er b1ijkt ook uit dat
a
men het met het herstellen del' kleeren zoo nauw
niet
a
name
De wijnoogst is gesteld op SSeptember,, dus een
a .
D
maand
vroeger dan
gewoonlijk,, waaruit
men de gevolg-aa
a
aa
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144 trekking heeft gemaakt
dat
.aa
a het brevier niet voor iemand
-- a
a
nit het koude Noorden
kan
zijn
gemaakte
Dan
voIgt
in
N
aa . Da
October het bezaaien
van
aa
a het bouwland,
O
a , terwiji men ziet
hoe in N
November de zwijnen in het bosch worden g-edreven
om met eikels te worden gemest en hoe de hoeders met
stokken slaan
en smijten OUl de eikels te doen vallen.
aa
a
.
Eindelijk
vertoont
de
kalender
van
December
hoe
het
geE
a
a D
nleste zwijn wordt gebroeid om de borstels te verwijderen,,
terwijl daarnaast
wordt afgebeeld
hoe een
aa aa
aalleraardigst
aa
a
vrouw aa
aan het broodbakken
is en het brood in den oven
a
schuift,, waarb~j
een klein 'kind toekijkt,, terwijlI een aandere
aa
vrouw bezig is het deeg te kneden en te vormen..
Ook
jacht
en visscherij zijn natuurlijk
niet vergeten..
O
a
a
Riel" ziet men den palingvisscher
bij·' het schijnsel zijner
H
a
Iantaren
de fuiken lichten ((kalender
van
Maart),
a a
a
a
Maa ), elders
polstert de visscher met een stok in het water
om de visch
a
in de fuik te drijven,, of schiet de jager
zijn
armboog
af'
a
a
a
op een reiger ((kalender
van
J uni).) . JJaagers en honden ver-a
a J
volgen het aarme haas
(November).
vogoelaar
aa (N
). De
D
aa zet zijn
netten uit en verschuilt zich aachter een nagemaakt
paard
a
aa
aa
om op het juiste oogoenblik het net te ·kunnen
toehalen
en
I
a
de patrijzen
te
vangen
(kalender
van
October).
Maar
ook
a
a
( a
a O
) . Maa
de edelman
gaat
ruiterstoet van
a
aa ter jacht:
a
: een prachtige
a
a
heeren en edelvrouwen met knechten en honden tl"ekt uit
het kasteel
(Augustus)) en het vervolgde everzw~jn moet ten
a
(A
slotte het leven laten
(December).
a
(D
).
Nog
andere
tafereelen
uit
het
leven van
vindt
N
a
a
a den adel
a
men geschilderd.. E
Een kostelijke bruidsstoet wandelt
op
a
cen schoonen lentedag
a in het jonge g"roen;; de jonkvrouwen
zitten in het B
gras
a en streelen haar
aa schoothondje,, of pluk-ken meizoentjes,, terwijl de hofnar
a een grap
a in den zin heeft
met den door hem gevangen
kikvorsch
(April).
ander
a
(A
) . Een
E
a
niet mindel" levendig tooneel bevat
de
plaat
waarop
de,
a
aa
aa
Mei
met muziek wordt ingehaald
(Mei).
M
D heeren hebben
aa
(M
) . De
de jonkvrouwen aachter zich op het paard
genomen;; allen
aa
a
zijn met takken
getooid en rijden vroolijk aan
a
aa aachter de
muzikanten.
Een kleurig,, levendig,, rijk tafereel;
a
. E
a
; een der
schoonste nit het geheele brevier..
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Maar ik kan
alles uitweiden;; aaIleen moet ik
Maa
a niet over a
nog wijzen op den curieusen barbierswinkel
onder den
a
kalender
van
September.. Daa
Daar ziet men hoe een heer
a
a
S
wordt aadergelaten;
arm rust op den bara
; de uitgestrekte a
a biersstok dien hij heeft rondgedraaid
aa om den toevoer van
a bloed
te bevorderen.. 111
Hij zit op een stoel,, een echten tonnestoel,,
want
de zetel is gemaakt
van
men een
a
aa
a een ton waaruit
aa
gedeelte heeft weggezaagd;
aa
; nog een tweede dergelijke stoel
ziet men in het ruime vertrek.. E
Een fraaie
bolle spiegel
aa
hangt
aan den wand,
staat
a
aa
a , op kisten en banken
a
aa allerlei
a
gerei :: groote en kleine koperen schotels,, zalfpotten,
a
, een
schaar,
een
veger.
aa , een kam,
,
.
a
Tot zoover dan
bieden
T
a over den kalender.
a
. Natuurl~ik
Na
de verdere miniaturen
uit het B
Breviarium
niet z66veel
a
a
66
gegevens
voor de kennis van
leven als
a het maatschappelijk
aa
a
a
de besprokene;; de bijbelsche voorstellingen en de afbeela
dingen van
lleiligen
geven
daartoe
niet
in
diezelfde
mate
a
H
aa
a
aanleiding.. T
Toch kunnen wij ook daaruit
veel leeren,, van
aa
aa
a
allerlei aa
aard..
a
Het zou de moeite Ioonen eens in bijzonderheden den
11
oorsprong en de geleidelijke ontwikkeling van
a verschillende
afbeeldingen
van
bijbelsche
verhalen
na
te
gaan
a
a
a
a
aa en eens
duidelijk aa
aan te toonen hoe lang
dezelfde
uit
ouden tijd
a
overgeleverde wijze van
voorstellen blijft voortleven.. IIk
a
z'a.I
te doen,, maar
,a, dat
a hier niet trachten
a
aa wijs b.v:.
. . op de
miniatuur
waarop
S
a .aa
S i ill son de deuren van
a de poort van
a
Gaza
wegdraagt.
Uit
de
houding
van
S
i
ill
son
valt
op
te
Ga a
aa . U
a S
a
maken
dat
a
a de teekening terug moet gaan
aa op een zeer veel
ouder voorbeeld;; de kleeding mag
gewijzigd zijn,, evenals
a
a
de uitdrukking van
a het gelaat,
aa , maar
aa in diezelfde houding
rno'et Simson
reeds eeuwen vroeger zijn aafgebeeld.. De
S
D
geheele voorstelling,, met de stad
aan
den
eenen
en
den
a aa
boom aa
aan den aanderen kant,
vindt
a , is traditioneel.
a
. Men
M
die terug in de oude bijbels met houtsneden ;; de eene
graveur
neemt de voorstelling van
over en zoo
a
a den anderen
a
plant
deze zich voort tot haast
in onzen tijd,, zoodat
a
aa
a wij
op kinderprenten met bijbelsche tafereelen,
die
gedrukt
zijn
a
,
19
in het begin ger 19de
eeuw,, nog precies dezelfde voor--

o. R.
E. IV
10
0.
IV 10

10
10
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stelling' aa
aantreffen,, waarop
zelfs de boom niot ontbreekt..
aa
Doch oo]r voor de beschaving'sgeschiedenis
leveren de
L
a
bijbelprenten nit het brevier merkwaardige
gegevens.
aa
. De
D
,afbeelding
van
den T
Torenbouw van
Babel bijvoorbeeld
a
a
Ba
.a
,vemelt van
aan
a cllrieuse bijzonderheden:: steenhouwers zijn aa
het werk,, langoe
reeksen van
vrachtkarren
rijden bij den
a
a
a
a
aan te voeren,, kranen
doen dienst
--toren op om materialen
a
a
aa
a
bij het lossen van
schepen,
enz.
Ook
hier
hebben
wij weer te
a
,
. O
doen met eene traditioneele
voorstelling" en het is opmerke-a
lijk hoezeer dit van
a honderden figllurtjes krioelende tafereei
a
overeenkomt nlet de een llalve
eeuw jongere schilderij van
a
a
Pieter B
Bruegel in het M
Museum te W
vVeenen..
P
Op aandere miniaturen
ziet men aafbeeldingen van
O
a
a een
tl1in,, van
a huizeJl op een typisch marktplein,
a
, van
a een 15de15 ·eeuwsche keuken met kookgerei en braadschotels,
aa
, waar
aa
Mar
a ,
M
a t h aa middenin staat
aa met een pollelJel in de hand,
lezende in een gebedenbof~k,
het een kookboek ware.
, alsof
a
a .
Ook
de
randen
van
de
niet
opzettelijk
rijk
versierde
O
a
a
bladen
bevatten
menige aa
aardige teekening.. IIn het tot
a
a
dusverre verschenen gedeelte van
a het werk vindt men b.v.
. .
,'een bedelaar
aa op krukken,, een heele wildemansfamilie,
a
a
, een
dame
op haar
kijkende naar
aapje,, een goud-a
aa balkon
a 1aa een aa
slnidswinkel waar
een
vrouwtje
achter
den
toonbank
paarlen
aa
a
a
aa
·en aandere kostbaarheden
afweegt en waar
langs de muren
aa
a
aa Ia
op rijen gespell,, rozenkransen,
en kannen
a
, kruisen,, vazen
a
a
zijn. tentoongesteld..
Er
DOg veel meer zijn op te merken,,
a
E zou natuurlijk
maar
ik
meen
dat
het
gezegde kan
volstaan
althans
aa
a
a
aa om a
a
eenigszins te doen gevoelen welk een merk,vaardig
hoek
aa
het Breviarillm
Grimani
is.. ]Dat
B
a
G
a
a het thans
a , door velen
bewonderd kan
W
a worden·, is dus een verblijdend feit.. Wellicht
kunnen mijne mededeelingen dat
aantal
bewonderaars
helpen
aa
a aa a
vermeerderen..

WAAROM
OUDE TALEN?
WAAROM OUDETALEN?
DOOR
DOOR

J. L.
J.
L . C.
C . SCHROEDER
SCHROEDER VAN
VAN DER
DER KOLK.
KOLK .

You
see me,, young man:
a : II never
Y
learned
Greek aand II don't
a
G
' find that
a II have
a
ever missed it.. II have
a had
a aa doctor's
' cap
a
Greek;; II have
ten
aand gown without G
a
thousand
florins aa-year
Greek;; II
a
a without G
eat
without G
Greek;; and
a heartily
a
a in short
Greek,, II do not belie~aas II don't
' know G
ve there is any
good in it..
a
Goldsmith.. The
history of aa philo~G
T
sophie vagabond.
a a
.

a het g"esprek
verloop van
IIeder kent het vermakelijk
a
tusschen den muziekmeester en den dansmeester
in M
M 0-a
Bourgeois gentilhomme en heeft geglimlacht
om den
a
1lie
6 r e'' s B
a
dansmeester,
a
, die meent,, dat
a zijn kunst den mensch zal
,
behoeden voor een misstap
en
om
den
muziekmeester,
die
a
met zijn kunst de harmonie
onder de volkeren wil bevor-a
deren en zoodoende een einde hoopt te maken
aan
a
aa de
oorlogen..
Ongetwijfeld heeft M
1\1 0 1i 6ere hier willen overdrijven,,
O

,doch metterdaad
aa heeft hij de werkelijkheid slechts weinig
voorbijgestreefd.. Het
ligt in den aa
aard van
a den mensch zijn
H
yak
lief
te
hebben
als
een
deel
van
zich
zelf en zijn yak
a
a
a
a
te verdedigen,, waar
aa hij het bedreigd ziet en het is ook
a
niet aanders dan
hij de zwakste
zijden
a menschelijk,, wanneer
a
met den meesten hartstocht
verdedigt.
a
.
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De voorbeelden liggen voor het grijpen en de school-D
wereld maakt
ook hier geen uitzondering.. Hartstochtelijke
Ha
aa
verdediging del" zwakke
zijden vinden wij zoowel in het kamp.
a
,
a
del" voorstanders
van
der
a natuurwetenschap
a
a aals in het kamp
a
a
voorstandel"s
van
bezitten de
a
. En
E de beide partijen
a
a
a oude talen.
neiging hun overigens goede zaak
aa te recht en ten onrechte
te bepleiten en daardoor
dikwijls juist te schaden.
aa
a
. Zoo
Z ' 'ergens,'
dan
pas
de verdedigers
a geldt hier het "surtout
,
a de zele".
6 " . Zijn
Z
blind in hun liefde,, dan
a mogen zij slechts rekenen op den
bijval
van,
, er is geen sprake
a
a , dat
a z~j
a hunner medestanders,
a
hun tegenstanders
ook
maar
zullen
overreden,
allerminst,
aa
,
a
,
a
kunnen zij de verwachting
koesteren,
dat
zij
een
zoo
onbe, a
a
suisden tegenstander
zullen overtuigen als
ons door G
Go I d-a
a
s mit h wordt ge~eekend in zijn H
History of aa philosophic
vagabond.
.
a a
Bij misplaatste
geestdrift in ons pleidooi loopen wy
aa
B
g-eQ vaar
,
dat
onze
tegenstander
nu ook de oogen zal
a
a sluiten
aa ., a
voor het goede,, dat
Daarom moet ieder'
aa is.. Daa
a i~ onze zaak
dankbaar
vriend,, die hem op zijn blinde
a
a
aa zijn voor den waren
overdrijving wijst,, daarom
moeten wij wijlen C
C.. B.
aa
B . SS p r u y t,,
dankbaar
zijn,
die
met
koel
verstand
en
scherpen
blik onzea
a
aa
,
aandacht
vestigt
op
een
dergelijk
voorbeeld
van
misplaatste
a
aa
aa a
geestdrift.. Het
geldt hier de blinde ingenomenheid van
a
H
sommigen met de vormende kracht
del" wiskunde.. Als
a
A leer-·
is
het
zoo
merkwaardig,
dat
het
mij
vergund
zaam
voorbeeld
aa
,
a
aa
zij een deel van
S p r u y t 's
' betoog hier over te nemen.. De·
D .
a S
schrijver begint met een beschouwing over de vormende
a
kracht
der natuurwetenschappen
en vervolgt daarna:
a
aa a :
a
a
"Nog mindel" kan
ons de zuivere wiskunde opleiden tot
a
,,N
"die nauwkeurigheid
in onze redeneeringen,, waarvoor
hare,
aa
a
a
,,
"beoefening volgens zoovelen het aa
aangewezen middel zal
a ,
"zijn.. Wa
Want bij aIle
wiskundige
redeneeringen
ziju
de
twee
a
,,
"fouten onmogelijk,, die in bijnaa aIle
valsche
redeneeringen
a
a
4
de onJ·uistheid van
twee
a
. Die
D
a de conclusie veroorzaken.
,,,
"4
" fouten,, die beide hun laatsten
grond vinden in gebrek
aa
"aan oordeel z~ln:: onnauwkeurige
waarneming
en dubbel-a
aa
,Aa
.
Daa
"zinnigheid
van
de
gebruikt'e
woorden.
Daar·de
wiskundige·
,
a a
5,
niet observeert,, maar
de constructies aanschouwt,
a
aa aIleen
aa
,
,,

"
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"van
nauwkenrig
bepaalde
begrippen,, is de eerste fout bij
a
a
aa
Daar iedere
,,,"eene ,viskundige redeneering niet mogelijk.. Daa
in zijn wetenschap
aan een nauwkeurig
,"term
.,
a beantwoordt
a
aa
a
"omschreven
begrip,, kan
",
a ook de tweede fout geen invloed
"hebben
op de juistheid van
,,
a een wiskundige beschouwing....
.. . .
"De -_studie del" mathesis
aan te bevelen als
a
aa
,,D
a een middel
"ter vorming van
a logische denkers is even oordeelkundig
,,
"als
op een hobbelpaard."
- te leeren paardrijden
aa
aa ."
,,a
Tot zoover S
Spruyt in "de
Gids"" van
Mei 1871.
T
,
G
a M
1871 .
Een oppervlakkig
lezer zou wellicht aa
aanstoot kunnen
E
a
nemen aa
aan de uitdrukking "hobbelpaard";
,
aa " ; het is echter
blijkbaar
aa niet de bedoeling van
a den schrijver iets kwetsends
te zeggen;; hij wil slechts duidelijk doen uitkomen,, dat
a
evenmin als
ons de grillen van
a een hobbelpaard
aa
a het paard
aa
kan
doen-- leeren kennen,, evenmin de wiskunde in hare
a
a
volmaaktheid
ons de gevaren
kan
aa
a
a leeren vermijden in het
werkelijke leven.. Maa
Maar als,
a , de wiskunde ons dit laatste
aa
niet kan
leeren,
dan
mist
zij
ook
een
groot
deel
del"
vor-a
, a
mende kracht,
a
, die haar
aa gemeenlijk wordt toegeschreven..
Maar niet aaIleen de wiskunde heeft haar
Don Q
Quichotes,,
Maa
aa D
ook de oude talen
bezitten dergelijke aanbidders.
En ook
a
aa
. E
deze enthousiasten,
hebben iets sympathieks,
a
a
, zooals,
a , om een
voorbeeld te noemen,, de brave
kolonel T
T-homas
N ew-a
a N
e 0 me,, zoo geestig door T
T hac
a k era
a y. geteekend met ZijD;
lievelingszin ::
"Ingenuas
,,I
a didicisse fideliter aartes

"Emollunt,, mores nec sinuisse feros."
,,E
."

Dit "emollit
mores"
D
,
" en "nee,
, sinit esse feros"" herinnert
ons sterk aan
de musique van
aa het betoog van
a den maitre
a
a
M 0., Ii
bekeeren..
M
I ere en zal
a dan
a ook weI nooit tegenstanders
a
Maar ook werkelijk goede aargumenten kunnen soms
Maa
om deze of gene reden geen J
doel treffen;; toeh wil ik
enkele
dier
argumenten
hier
in
het
kort vermeIden,, omdat
D
a
a
wellicht enkeIe·. tegenstanders
ze
niet
waardeloos
zullen
a
aa
vinden..
Wij zouden dan
W
a eerst k~nnen wijzen op de voorbeeldige
voortreffelijkheid der literatuur,
a
, maar
aa deze vinden wij in
hoofdzaak
aIleen
bij,
de
Grieken,
zij
is bovendien een ge-aa a
G
,
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voelskwestie en ontsnapt
dus aan
de mogelijkheid van
a
aa
a
een betoog..
Evenmin zou het gemakkelijk
vallen
streng te bewijzen,,
E
a
a
dat
een belooning zou vinden
a elk beoefenaar
aa der oude talen
a
in de verbetering van
a zijn persoonlijken stijl;
S
; zoowel onder
a
de beoefenaars
als buiten de beoefenaars
worden
g'oede
aa
aa
a
en slechte stylisten gevonden en het is niet mogelijk de
vraag
op te lossen..
aa door middel eener statistiek
a
Het gemak,
zou opleveren
H
a , dat
a de kennis der oude taIen
a
voor hem,, die de vreemde woorden zijner wetenschaap wil
-begrijpen,, wordt ongetwijfeld belangrijk
overschat;
a
a ; die
vreemde woorden rieken trouwens veelal
a te zeer naar
aa het
lexikon en zijn zonder dit veelal
ook
voor
een
oud-gymnasiast
a
a a
niet te begrijpen..
Maar
een argument
zullen. voor-- en tegenstanders
a
Maa voor 66
a
gevoelen,, omdat
aa
a het betrekking heeft op waarnemingsvermogen en gezond verstand,
algemeen
a , eigenschappen,
a
, die a
worden erkend.. Het
boven aa
aangehaalde
aals begeerl~jk
:
H
aa
betoog van
Spruyt heeft ons geleerd,, dat
a S
a onnauwkeurige
a
waarneming
van
feiten en dubbelzinnigheid van
aa
a
a woorden
in den tempel del' wiskunde onbekende gevaren
zijn,, zoodat
a
a
een verblijf in dien tempel aa
aan niemand
kan
a
a leeren,, hoe
hij daarbuiten
in het werkelijke leven deze gevaren
heeft
aa
a
te vermijden.. Het
is nu een gelukkige omstandigheid,
H
a
, dat
a
de oude talen
in ruime mate
geven,, hetgeen van
a
a
a de wis-kunde niet te vergen is,, ,zoodat
a zij de wiskunde als
a vormend
yak
op zeer gewenschte wijze
aanvullen.
in aaIle
a
J
aa
. Want
Wa
talen
hebben vele woorden een ruime beteekenis en zijn
a
dus,, aafzonderlijk beschouwd,, aals men wil,, dubbelzinnig,,
maar
waarneming
van
het zinsverband,
aa een nauwkeurige
a
aa
a
a ,
waarbij
men op tal
kleine trekjes heeft te6 letten,,
aa
a van
a
leidt ten slotte tot een goede opvatting.
de voort-a
. Uit
U
durende inspanning
van
waarnemingsvermogen
en
gezond
a
a
aa
a
verstand
vloeit
een
oefening
dezer
eigenschappen
voort,
a
a
, die
maar
al te dikwijIs onderschat
En ter bereiking
aa a
a wordt.. E
van
veel
a dit doel zijn,
J , gelijk wij zullen zien,,, de oude talen
a
geschikter dan
moderne..
a de zoogenaamde
aa
Daar er mij veel aa
aan gelegen i~ den L
Lezar van
Daa
a de
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51 waarheid
mijner stelling te overtuigen,, zij het mij vergund
aa
hier eenigszins uitvoeriger te worden.. Z
Zooals
a gewoonlijk
zullen wij weI het snelst tot ODS J
doel geraken
met een
a
concreet voorbeeld.. Daa
Daartoe kies ik een latijnsc'hen
tekst
a
en weI een geheel willekeurigen,, niet een,, die voor mijn
doel bijzonder geschikt is,, maar
aa den tekst,, die het meest
yoor de hand
ligt,, de eerste regels van
a
a het meest bekende
werk van
dichter,, de eerste
a den meest bekenden latijnschen
a
vier regels del' A
Aeneis van
Vergilius..
a V

de6

Ai"ma
A
a

gevechten..

Italiam
I a a

naar
aa IItalie.
a .

virum que cano
Trojae
a
,, T
a qui primus ab
a
den man.
Troje..
a , en.. ik bezing.. van
a T

fat
a 0
door het noodlot..

profugus
verjaagd.
aa .

veel..

hij...

en..

t~

Laviniaa
La

naar
Lavinische..
aa de La

Litora
L
a ,, multum ille et terris

naar
a
.
aa de stranden.

die.. de eerste..

jactatu8
a a

oris

van.
a .

de kustel1..

que

venit

en..

is gekomen..

et

land.
a . heen en weer gedreven.. en..

alto
a

tel' zee

VI
superum saevae
memorem JJunonis ob iram.
a a
a .
door de luacht.
a . der goden.. van
a de wreede.. niet vel'getenden., van
a JJuno.. we~ens.. den toorn..

De letterlijke vertaling
zou ongeveer aaldus l11iclen::
D
a
Ik bezing de gevechten en den man,
I
a , die door het
noodlot verjaagd
van
de
kusten
van
Troje,
aa
a
a T
, het eerst naar
aa
Italie
en de La
Lavinische stranden
is gekomen;; veel is h~j
I a
a
door de macht
der G
Goden heen en weer gedreven te land
a
a
en ter zee ,vegens den onverzoenlijken toorn der wreede J
Juno..
W anneer w~j den tekst in de beide talen
vergelijken,,
Wa
a
treffen
ons
vele
verschillen;
twee
dezel"
verschillen,
E
;
, het
grooter woordental
en de belangrijke
a der vertaling
a
a
aafwij'king
in de rangschikking
der woorden,, zijn voor ons verder
a
onderzoek van
a groote beteekenis..
Het
veel
grooter aa
aantal
R
a woorden is in geen der zoo-genaamde
moderne
talen
te
vermijden.. Een
oogo.pslag
aa
a
E
a leert
dan
o ok,, dat
a
a de vermeerderin'g bijna
a uitsluitend is toe te
schrijven aa
aan het optreden der lidwool"den,, die in het Latijn
La
te eenenmale
ontbreken en aa
aan enkele voorzetsels..
a
In het ontbreken dezer ' kleine woorden ligt werkelijk
I
een del' 'eigenaardigheden
van
en derge-aa
a het Latijn.
La
. Deze
D
lijke woorden helpen ons in de zoogenaamde
model"ne talen
aa
a
de substantiva,
a
a, de aadjectiva,
a, de verba
a enz.. van
a elkaar
aa te
onderscheiden en brengen tal
schakeeringen
in de
a van
a
a
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beteekenis.. IIn het ontbreken dezer bakens
ligt reeds een
a
;
niet B
gering bezwaar
voor
den
leerling;
de
letterverbinding
aa
"cano"
,
a " kan
a even goed een yorm zijn van
a hat werkwoord
"zingen"
"grijs".
En dit is niet het
a
,
". E
" aals van
a het adjectief
,,
eenige woord in ons voorbeeld,, dat,
a , op zich zelf beschouwd,,
dllbbelzinnig
is..
.Armaa kan
een vorm zijn van
A
a
a het verbum "wapenen"
, a
"
en van
het substantief
"wapen";
a
a
a
, a
" ; hier is het te vertalen
door wapenfeiten.
a
.
Virum kan
a beteekenen "den man",
a ", maar
aa ook "van
, a de
V
mannen".
a
".
Trojae
Troje en te Troje.
T
a kan
a zijn van
a T
T
.
Qui kan
het gewone relativum
zijn,, maar
Q
a
a
aa ook "waar, aa door"
" beteekenen..
Oris kan
een meervoudsvorm zijn van
O
a
a kust,, maar
aa ook
een enkelvoudsvorm van
a mond..
Venit kan
als perfecttlm zijn,, hij komt
V
a zoowel praesens
a
a
of hij is gekomen..
Litora,
en accusatief
wezen..
a
L
a, de stranden,
a
, kan
a nominatief
a
a
Mllltum kan
adverbium zijn,, maar
a een a
aa ook verschillende
M
naamvallen
van
adjectief..
aa
a
a het a
Superum
kan
het
neutrum zijn van
adjectief,, dat
S
a
a een a
a
"boven"
,,
" beteekent,, maar
aa ook,, zooals
a hier,, moeten vertaald
aa
worden met "der
goden";
van
,
" ; het staat
aa hier in de plaats
aa
a
superorum..
Reeds uit deze enkele voorbeelden zal
R
a het duidelijk
zijn,, dat
het
bij
h.etLatijn
niet
aangaat
a
coups de
a
- La
aa aa a grands
a
dictionnaire
te vertalen,
a
a
, zeIfs heIpt het Iexikon zeer weinig;;
tie Ieerling moet vrij weI uitsluitend stennen op zijn gezond
verstand;
andere letterverbinding
a
; welke beteekenis de een of a
heeft,, hangt
af van
met aandere woorden;; men
a
a het verband
a
moet dus bovendien behoorlijk zijn oogen den kost geven..
Terwijl een goed begin ook hier het halve
werk is,, kan
T
a
a
een verkeerde opvatting
in het begin den lezer geruimen
a
tijd geheel van
a de wys brengen..
Soms
is
de leerling volkomen zeker van
aard van
S
a den aa
a
het rededeel en van
den
naamval
en
dreigt
er
toch
nog
a
a
aa
gevaar
zou bijv.. het
aa voor een verkeerde opvatting.
a
. Dit
D
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geval
a kunnen wezen bij het woord memorem,, het adJectief
a
memor in den aaccusatief.
Dit
memor
beteekent
in den
a
. D
regel gedachtig
aan en de persoon of zaak
aa aa men
a
aa
aa ,vaaraan
denkt,, wordt in den g~enitivus geplaatst.
aa . Nu
N wil het ongeluk,,
dat
a memorem hier door een genitief is begeleid,, zelfs om-geven,, nl.. saevae
J unonis.. Allicht
zal
a a J
A
a de een of aander
ongelukkige willen vertalen:
gedachtig
aan
a
:
a
aa de wreede Juno,
J
,
terwijl hij zelf gedachtig
moest zijn aa
aan het feit,, dat
a
a memOT
ook in aabsoluten zin kan
worden gebruikt,, zooals
hier,,
a
a
waar
is van
aa sprake
a
a een toorn,, die van
a g~een vergeten weet,,
een ira
a memor..
Het
iweede verschil tusschen La
Latijn en moderne talen
is,,
H
a
zooals
rangschikking
der woor-a we zagen,
a
, gelegen in de andere
a
a
den.. Terwijl
men in den bekenden zin:: "J aa n sloeg L
L ij s j e"
T
"
de volgorc1e der woorden Diet mag
a veranderen,
a
, zonder Jan
J a
in gevaar
volgorde in
aa te brengen,, is er van
a een bepaalde
aa
Latijnsche
zinnen
veel
minder
waar
te
nemen.
Er is B
geen
La
aa
. E
sprake
van,
a
a , dat
a men het onderwerp van
a een zin b.v.
. . aan
aa
de plaats
zou kunnen herkennen.. Va
Van het standpunt
dar
aa
a
moderne talen
beschouwd,, zijn de woorden van
a een latijnschen
a a
a
zin dan
Daaruit ontstaat
a ook vrij ordeloos geplaatst.
aa
. Daa
aa voor
den leerling- weer een moeielijkheid,, die intusschen vermin-derd wordt,, doordat
Latijn de declinatie
en conju-a in het La
a
gatie
der woorden een veel grooter rol verVlllt dan
a
a in de
moderne talen.
hier moet de leerling dus weer zeer
a
. Ook
O
oplettend zijn,, want
de uitg~angen
der woorden zijn hier
a
a
geen doellooze versieringen,, maar
tot
goed begrip van
aa
a den
zin volstrekt noodig.. Z
Zoo behoort La
Lavinia
a bij litora,
a, saevae
a a
bij J
Junonis en memorem bij iram.
a .
Behalve
de uitgangen
zijn er nog aandere verschijn,selen,,
B
a
a
die"- hem op den rechten weg helpen;; om een voorbeeld te
noemen,, de lengte of kortheid der lettergrepen,, die in een
vers gemakkelijk
te beoordeelen valt;
de leerling ook
a
a ; als
a
maar
aa eenigszins oplettend is,, ontgaat
aa het hem niet,, dat
a de
a van
"cano"
kan
a zijn van
a
a
a
, a " kort is,, zoodat
a er geen sprake
a
het aadjectief grijs,, de e van
is lang,
a "venit"
,
" daarentegen
aa
a ,
zoodat
is bedoeld..
a blijkbaar
aa het perfectum en niet het praesens
a
Ten slotte nog een Diog'elijke vergissing:: de leerling,,
T
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vervuld van
de hoogheid der goden,', , voegt verkeerdelijka
"alto"
bij
"vi"
der G
Goden..
a de hooge macht
a
,,a "
, " en spreekt van
Twee
waarnemingen
hadden
hem
voor
dezeD
Hater
kunnen
T
aa
a
a
vrijwaren,
van
a
, het verschil in geslacht
a
a "alto"
,a
" en "vi"
, " en
ook het twee malen
herhaalde
"et",
a
aa
, ", nl.
I . et terris ....
. . . . et
alto;; de symmetrie dezer uitdrukkingen zal
a
a hem er toe
brengen in "alto"
van
a
a "terris"
,,
" te zoeken
,a
" een tegenhanger
en hem zoo op de gedachte
van
a
a zee te brengen..
Het bovenstaande
zaI,
H
aa
a , hoop ik,, -·voldoende zijn om den
indruk te vestigen,, dat
uit het
a een lexikon bij vertaling·
a
Latijn van
het gezond verstand
La
a weinig nut is,, daarentegen
aa
a
in hooge mate
wordt
ingespannen,
dat
door
den
afwijkenden
a
a
, a
a
I
bOllW der oude taal
OTIS modern standpunt
gezien,,
a
a
aa van
telkens dubbelzinnig·heid heerscht,, zoolang
wij niet ook ODS
a
waarnemingsvermogen
krachtig
inspannell,
aa
a
a
, zoodat
a OilS niets
ontgaat,
aa , dat
a ons in het rechte spoor kan
a honden..
De hier genoemde moeil:ijkheden ondervinden wij niet
D
bij de lectuur del" zoogenaamd
moderne taJen,
a
aa
, fransch,
a
,
duitsch en engelsch,, wier bouw veel meer met dien van
a
het nederlandsch
overeenstemt.. Hier
kunnen w~j meestal
a
H
a
aan de hand
van
aa
a
a het woordenboek,, woord voor woord ver-talen
en w~j ver]rr~jgen beg'rijpelijk,, zoo aal geen vloeiend
a
nederlandsch.
a
. De
D schooljollgen weet dit ook zeer goed en
tracht
het zich bij de lectuur del" oude talen
gemakkelijk
a
a
ate maken
door het heimelijk g'ebruik van
ill
a
a vertalingen
a
de moderne talen.
Zijn
latijnsche
Vergilius kost hem
a
.
Z
a
V
menige zucht,, de fransche
of duitsche vertaling
leest h~j
a
a
daarentegell
bijna
met
evenveel
gemak
als
zijn
moedertaal.
aa
a
a a
aa .
Hoe weinig
is h~j zich bewust het levend bewijs te zijn,,
H
dat
als
niet door de nieuwe
a de oude talen
a
a geestesgymnastiek
a
kunnen worden vervangen.
Zijn getuigenis is dan
a
. Z
a ook weI
van
onverdacht
a,llooi.
a
a
a
.
Toch zou men verkeerd doen met te meenen,, dat
T
a het
werk van
den leerling dus was
a
a te vergelijken met het
oplossen van
Immers het kenmerk van
a raadsels.
aa
. I
a een ra,adsel
aa
is daarin
gelegen,, dat
aa
a het OphOl.ldt ons te boeien,, zoodra
a
wij het hebben begrepen,, maar
aan
aa van
a dat
a oogenblik af aa
begint juist onze eigenlijke belangstelling
voor den aauteur;;
a
.
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doch hier nader
ik een verboden terrein,, dat
a
a ik mij voor
genomen heb niet te zullen betreden..
TerwijlI op dit terrein de stelling van
Grieksch
T
a het G
veel sterker is dan
Latijn,, zou buiten het verbode1.1
a die van
a het La
terrein - de verdediging geheel overeenkomstig wezen,, zoodat
a
ik haar
aa om niet aal te uitvoerig te worden,, wil aachter-wege laten.
.
a
aangetoond,, dat
IIk hoop trouwens te hebben aa
a de lectuur
deroude
talen
mag
als een machtig
a
a beschouwd worden a
a
hulpmiddel ter oefening van
en
a ons waarnemingsvermogen
aa
van
andere
vakken
den
a ons gezond verstand,
a , zoodat
a aIle
a
a
a
bloei dezer studie mogen toejuichen..
Zelfs geldt dit van
de wiskunde,, die overigens zich
Z
a
zelf genoeg is.. Wa
Want wil de wiskunde aa
aanraking
zoeken
a
met het werkelijke leven,, dan
heeft zij er weI degelijk
a
belang
bij,, dat
en het gezonc1e
a
a het waarllemingsvermogen
aa
verstand
zoo
krachtig
mogel~jk
ontwikkeld
zij.. Wa
"\Vant aaIle
a
a
vragen,
stelt,, moeten met behulp dezer
a
, die de praktijk
a
eigenschappen
voor de wiskundige behoJndeling"
paskla,ar
a
a
a
aa
gemaakt
worden en het i~ tijdens deze voorbereidende be-aa
werking,, dat
a gevaar
aa voor fouten dreigt,, niet gedurende de
toepassing
der
wiskunde
zelve.. H
Huxley drllkt dit zoo
a
juist nit in de gulden woorden::
may
to aa mill of exqllisite
,,"Mathematics
a
a
a be compared
a
"workmanship,
any degree of
,,
a
, which grinds you stuff of a
"fineness;; but nevertheless,, what
,,
a you get out depends on
what
a you put in."
."
En hetgeen in dezen molen wordt gebracht
is niet
E
a
zelden van
dien aa
'aard,, dat
a men zich niet mag
a
a verbazeD~
a
,
heeft;; de groote menigte
aals de uitkomst geringe waarde
aa
wijt dit verkeerdelijk aan
aa de wiskunde.. Zij
Z echter is vol-komen onschuldig;; de schuld ligt aa
aan hem,, die het onmogeE3 lijke van
haar
a ons nooit ontslaan
aa van
a het
a
aa vergt;; zij kan
ingespannen
gebruik van
a
a oogen en gezond verstand.
a .
Nu rijst nog de vraag,
de oude
N
aa , of niet aandere vakken
a
talen,
altijd slechts voorzoover het bovengenoemde doel
a , a
betreft,, zouden kunnen vervangen.
a
. Denkbaar
D
aa is dit zeker,,
physica en chemie,, misschien in verband
met natuurl\jke
a
a

-
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historie,, zouden de taak
wellicht kunnen overnemen,, maar
a
aa
aa
veel meer dan
denkbaar
is
dit
voorloopig
ook
niet.
Zooals
a
. Z a
a
aa de leerlingen van
physica
aan
a en chemie thans
a Gymnasium
G
a
'en H.B
H.B.S.
van,
a zij
.S. worden verstrekt is er geen sprake
a
a , dat
er veel toe zullen bijdragen
om het waarnemingsvermogen
a
aa
belangrijk
te ontwikkelen,, omdat
a
a de leerlin.g
. te weinig zelf
handelend
optreedt.
Aan
dezen
toestand
zijn
wij eenmaal
a
. Aa
a
aa
:gewend en hebben er daardoor·
aa
- vrij weI vrede mee,, maar
aa
om te beseffen hoe betrekkelijk gering nut de leerling heeft
van
al
a
a dit vertoonen en vertellen,, denke, men zich het
()nderwijs in de wiskunde eens op deze leest geschoeid::
aan den leerling wordt verteld hoe hij moet optellen,, afaa
a trekken,, vermenigvuldigen,, deelen en worteltrekken,.,, hoe
men een vierkantsvergelijking
oplost,, hoe men in de meet-a
kunde verschillende stellingen bewijst,, hoe men nit ver-schillende gegevens driehoeken construeert enz.. maar
aa nooit
behoeft hij zelf eenige bewerking of constructie uit te voeren,,
of mag
hoogstens nadoen,
hem is voorgedaan.
a
a
, hetgeen.
aa .
Over
het onvrllchtbare
van
O
a
a dergelijk onderwijs zouden allen
a
het weI eens zijn,, en gelukkig wordt het wiskundig onder-·w~js zoo onverstandig
niet ingericht;; dit behoeft ook niet,,
a
want
het
is
zeer
gemakkelijk
den leerling bij de wiskunde
a
a
zelf aa
aan het werk te zetten.. Papier,
Pa
, potlood,, liniaal
aa en
passer
zijn meestal
a
a voldoende en het werk kan
a overal
a plaats
aa
vinden,, ook thuis..
Hoeveel
grooter zijn de moeilijkheden,, aals men den
H
leerling- zelf wil laten
experimenteeren bij physica
a
a en chemie.;;
cle hulpmiddelen kunnen weliswaar
zeer
eenvoudig
zijn,, het
aa
groote bezwaar
al
aa is echter gelegen in de moeielijkheid a
deze onervaren
experimentators
te helpen en te leiden;; in
a
a
allen gevalle
is het voorshands
vrijwel onmogelijk,, evenals
a
a
a
a
eenige
uren
per
dag
aan
de
praktische
bij de oude talen,
a
,
a aa
a
oefeningen te besteden.. En
E zonder eigen oefening is weinig
gewonnen;; het woord van
T e g n e r blijft waar:.
"Wat gij
a T
aa : ,,Wa
"van
anderen leert is op.. zich zelf gering,, de,, ware
leer-.,, a
a
a
"meester
is met u: geboren,, hij woont in u,, is uw beter ik."
,,
."
Al
doende
leert
men.
A
.
Zoolang
dus de oude· talen
een zoo geschikt middel
Z
a
a
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blijken te zijn om waarnemingsvermogen
en gezond verstand
aa
te ontwikkelen en zij niet kunnen worden vervangen
a
door
natuurwetenschappen,
a
a
, noch door wiskunde,, noch door nieuwe
talen,
a
, dient men ze in eere te honden..
aa ;
Maar,, zegt men misschien,, de tijd is zoo kostbaar;
Maa
geef toch liever aa
aan den aa
aanstaanden
physicus zooveel
aa
mogelijk physica,
aan den aa
aanstaanden
chemicus zooveel
aa
a, aa
mogelijk chemie,, kortom aa
aan ieder zoodra
a mogelijk en
a te
zooveel mogelijk hetgeen hem later
in zijn beroep zal
a
pas
a komen..
Dit doet denken aa
aan een verouderd standpunt
op het
a
D
gebied der voedingstheorie.. O
Ook hier heeft men een tijdlang
de eenzijdigheid voorgestaan
jaren.
aa en is pas
a in latere
a
a
a
a
de gevaren
van
die
aa inzien,, evenals
a
a eenzijdige voeding gaan
M
eener eenzijdige oefening op gymnastise-h
gebied.. Men
a
heeft echter van
a geluk mogen spreken,, dat
a ieder persoonlijk
geheel vr~j bleef en de wetgever geen bepaald
dieet·.
aa
voorschreef..
De -analogie
op geestelijk gebied springt onmiddellijk
D
a a
in het oog,, maar
aa hier laat
aa de wetgever ons niet vrij en is
er een steeds grooter drang
naar
a
aa eenzijdigheid..
Historisch
is
dit
te
begrijpen
en dus te vergeven;; de
B
veelweter is meestal
een
onbruikbaar
aa mensch en de een-a
zijdige brengt het in de maatschappij
verder.. Maar
aa
a
Maa tusschen
veelzijdigheid en eenzijdigheid is toch
nog twee-- en drie--L
zijdigheid mogelijk..
Laat
en de theoloog zich ook
a
Laa de jurist,, de literator
voeden met natuurwetenschap
en
niet
meenen,, dat
a
a
a letteren
en wat
zijn,, maar
aa ook
a de
a
aa laat
a wiskunde de hoofdzaken
ingenieur,, de medicus en de zoogenaamde
natuurphilosooph
a
aa
niet van
worden afgeleid;
a de oude talen
a
a
;
a overheidswege van
laat
men
het
integendeel
zooveel
mogelijk
bevorderen,
dat
,
a
aa
ook hij zich kan
hefboom
a bedienen van
a dezen machtigen
a
tot ontwikkeling..
De
onderlinge waardeering
en samenwerking
zullen<
a
D
aa
daarbij
winnen en nog vele andere
-voordeelen
zullen niet, ,
a
aa
uitblijven.. '

o N Z E LEE
S T A F E L.
ONZE
LEESTAFEL.
Virginie L
Loveling.. D
De T
Twistappel.
V
a
. Oorspronkelijlre
O
roman.
W. L.
1904.
a . Rotterdam.
R
a . W.
L . Brusse
B
1904.
Dat de Ka
Kardinaal
Xi men e s zijn tachti~
jaren,.
Da
aa X
a
a , ,velgeteld,,
achter
den rug had
a
a v66r
66 hij de uitgave
a begon van
a zijn levenswerk
Complutensische P
Polyglotte,, \vordt jongeren schrijvers ,vel eens
,de C
voorgehouden - men begrijpt \vaarom.
aa
.
En
al
heeft
gelukkig Virginie
Loveling nog vele,, vele
E a
V
L
jaren
te goed,, vaal'
Kardinaal
a
66 zij in leeftijd den Ka
aa evenare,
a , zij heeft
tach met D
De T
Twistappel
bewezen dat
a
a het werk van
a rijperen, leeftijd
want
het is lang
geleden dat
aandacht
a
a
a deze dichteres zich de aa
a
van
Zuid-- en N
Noord-Nederland
voor 't
a Z
-N
a
' eerat wist te verwerven -nog lang
het slechtste niet is.. Deze
novelle Ltoch,, roman
a
D
a is mis-schien cen wat
a grootsche naam,
aa , is ferm van
a compositie en niet on-.,
verdienstelijk van
a uitbeelding.. We
W hebben weI niet de zoetgevooisde
taal
Vlamingen,
aa del' jongere V
a
, maar
aa niet veel mindere objectiviteit
"d.an
a we bij hen vinden..
Een vrijdenker
gezin,,
E
,- huwt een meisje uit een devoot-roOlnsch
-1uaar
aa bij de gehoorte van
a het eerate kind sterft het vrou"vtje.. Haar
Haa
-'zuster,, die in een nonnenklooster ziekeznster had
a willen worden,,
Inaar
aa naa den proeftijd aals te zwak
a is teruggezonden,, kan
a de gedachte
a
niet verdragen,
dat
haar
neefje
ongedoopt.
zal
blijven
en aala heiden
a
a
, a aa
verloren Inoet gaan.
Tegen den wil harer
onders dringt zij 't
aa . T
a
' ge.-.
::schuwde
huis van
binnen - en blijft er om 't
.,
a haar
aa zwager
a
' onver-zorgde kind harer
zuster voor tijd en eeuwigheid te redden.. Da
Dat
a
geeft opspraak
- en de e'enige oplossing is cen huwelijk.. Maa
Maar",
aa zoo eischt zij:: een schijnhuwelijk;; zij blijft non.. E
Een tijd gaat
aa ''t
goed,, maar
der liefde.. Z
Zij
aa dan
a ontwaakt
aa bij heiden de hartstocht
a
- maar
' vecht wat
a zij kan
a door aascese en versterving-- aa als
a plotseling
zijn leven gevaar
aa loopt,, verraadt
aa zij zich 2:elve,, bekent hem haar
aa
liefde,, maar
voIgt -- zij ver-aa verIaat
aa hem dan
a voorgoed.. Echtscheiding
E
dwijnt in een klooster,, waar
terug vindt,, ala
aa hij haar
aa naa jaren
a
a zij"
juist gestorven is en hij zich bekent dat
a zijn leven een
44 teleur-,"stelling was.
a .
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En in deze echt-Belgische,
E
, en toch ook aalgemeen menschelijke
tragedie
wordt onze sympathie
gevraagd
'Voor heiden,, zoowel voor
a
a
aa
den oprechten vrijdenker als
' roomsche dweepstertje.. We
W
a voor 't
voelen,, ze kunnen moeilijk anders
dan
a
a ze doen.. Al
A is er in 't
' geheele
geval,
a in de teekening der bijpersonen,, iets conventioneels,,
a , en vooral
tach wordt onze aa
aandacht
niet vermoeid.. En
a
E al
a is de taal
aa niet
schitterend,7 er zijn toch lieve teekeningen en beschrijvingen in
De, TUJistappel
D
T
a
aals deze:: ,"het eerste groen,, zoo teer,, zoo frisch,, in
zijn onschuld Dnog voor Bgeen insect bevreesd,, door geen
verschroeiing
B
bedreigd,, borduurde fijne fronsels op de sprietjes van
a het struik-gewas
dat
aan de speling van
doorgang
vergllnde..
a
a aa
a het licht alom
a
a
In de verte floot de meerle,, ernstig en traag,
de blauwI
aa , naderbij
a
a
mees -- eerste zangster
van
- en dicht bij ''t huis deed
a
a het jaar
aa het koninkske - dat
stem -a vogeld,vergje met een metallieke
a
zijn schril belletje klinken..
De zolen trapten
in de zon op de grillige takkenschaduwen
D
a
a
a
der nog ontblaarde,
wijde graspiein
lag
aa
, groote boomenkruinen.. Ret
H
a
a
hier en claar
vast
aan
aa met den gouden spijker eener paardenbloem
aa
a
aa
den grond,, en uit het gouden vat
a van
a ''t ronde violierperk seheen
de wierook ten hemel te stijgen..
Heerlijk seizoen !"
I" ((bI.. 145).
H
145) .
Zoodat
De
T~oi8talJpel
weI geen
groot kunst\verk,, maar
Z
a D
T
a
B
aa een
niet onaardige
novelle
is,
\vaarmede
de
schrijfster
nog
getuigt
aa
,
aa
van
G.. F.
a jeugdige kracht.
a
.
G-T
F . H.
T .

Ret treurspel van
Agamemnoon,
Grieksch van
R
a A
a
, naar
aa het G
a
Aisehylos,
in
Nederlandsche
verzen
overgebracht
door
,
N
A
a
a
B.. C.
tens..
B
C . Bou
B
Er is eene zelrere voornaamheid
in de wijze waarop
deze arbeid
E
aa
aa
a
in het licht is getreden,, zonder tusschenkomst van
a een uitgaver
en in een uiterst gering aantal
gedrukt;; en er ligt in dit
aa a exemplaren
a
aalies een zoo duidelijk sprekende aafkeer van
a reclame,
a
, van
a publici-teit zelfs,, dat
a ik mij aafvraag
aa of het niet eene onbescheidenheid is
hier het werk van
te bespreken.. De
a dr.. Boutens
B ,
D eigenaardige
aa
beteekenis eenter van
deze overzetting overwint mijne aa
aarzeling..
a
\Vant niet slechts aals poeem
van
Nederlandsch
dichter,, doch
Wa
6
a een N
a
ala
manifest
eener ernstig doordachte
vertalingsmethode
acht ik
a
a
a
a
a
B 0 ute n s'' arbeid
in hooge mate
belangrijk.
.
B
a
a
a
W oord voor woord verstaat
onzer den A
Agamemnon.
W
aa niemand
a
a
.
Daartoe
is
niet
slechts
des
dichters
zeggenswijze
vaak
Daa
aa te duister,,
maar
Grieksche tekst te corrupt.. 1\faar
is
aa voo'ral
a ook de G
Maa daarom
aa

-
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het te meer een heuchelijk feit,, dat
a een 'philoloog van
a groote poetische
begaafdheid,
met zijnen A
aa
, die jarenlang
a
a
A esc h y Ius heeft geleefd",,
en zijnen dichter op den voet volgend hem in onvermoeid nadenken
a
vers voor vers rekenschap
heeft gevraagd,
a van
a zijne gedachten
a
aa ,
den moed en de kracht
heeft bezeten om dien wonderen schat
a
a
a Helleensche
H
van
poezie zoolang
in stille afzondering
met zich rond
a
a
te dragen
tot de sonore Grieksche
verzen herboren kwa.men
op-a
G
a
bloeien uit zijn vruchtbaar
aa mijmeren..
H is aalsof B
Het
B 0 ute n s zich heeft afgevraagd:
a
aa : "Zijn
,Z er grenzen
voor mijne vrijheid in woordvorming en zinsverbinding,, indien ik
mijn N
Nederlandschen
tijdgenoot eenigermate
wil
a
a de gewaarwording
aa
geven,, die de A
Atheners moeten hebben gevoeld toen zij A
A esc h y 1us
hoorden?? Z
Zoolang
de G
Grieksche taal
leefde,, zijn de Hela
aa krachtig
a
H leensche dichters gewend geweest hun woordenschat
a vrijmachtig
a
telkens te vergrooten;; uit de elementen hunnernaamwoorden
en
, aa
hunner werkwoorden goten zij telkens nieuwe vormen,, smeedden
zij steeds nieuwe beelden,, en als
a eenige wetgevende norm erkenden
zij daarbij
hun eigen ingeschapen
gevoel van
aa
a
a welluidendheid 'en
'
gratie.
Waarom dan
aan een hedendaa,gsch
dichter dat
a . Waa
a zou aa
a recht
aa
ontzegd zijn?"
?"
H
Het is een leerrijk genot den N
Nederlandschen
dichter te. volgen,,
a
wanneer
hij zonder aa
aarzelen de Grieksche
zeggens-vrijheid
--- soms
a
G
ook wat
a hem aaldus schijnt -- voor zich zelven eischend en zijn
eigen schoonheidsgevoel aals hoogeren rechter plaatsend
boven de
aa
wet der conventie het flere G
Grieksch gaat
nabeelden.
Lang
behoe-aa a
. La
ons
hier
waoht.
Reeds
de
yen wijniet te lezen,, om te weten wat
a
a . R
overzetting der aa
aanvangsverzen
van
den
wachter
is
kenmerkend.
a
.
a
a
Bur g e rsdij k vertaalde
die:
B
aa
D
Den goden smeek ik om verlossing uit mijn nood
D
a
Dit lange
jaar
reed~,
aa van
a wacht
a
, dat
a ik,, aals een hond

Op ''t dak
Atreus-woning
neergevlijd,, gesteund
O
a der A
Op de aarmen,, ''s nachts
der,, sterren taBoos
heir beschouw,,
O
a
a
''t H
Heir met zijn vorsten,, die aa
aan ''t menschdom zomergloed
En koude brengend,, schitt'ren
aan het hemelwelf..
E
'
aa

Hoe oneindig verschilt hiervan
B 0 ute n s :
H
a B
D
Den goden vraag
aa ik vrijding van
a dit moeite-zijn
Wacht jaarlang,
betrek,, Wa
aa a , uit wier aallenachtelijk
a
Elbooggehurkt aals waakhond
op ''t A
Atreidendak,
E
aa
a , -IIk van
weet;;
a gesternten de aavondlijke gaadring
aa
EEn die den stervren boden ''t koud en warm
getij,,
a
Machthebbers stralepralend
in de hooge lucht..
Ma
a
a
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Duidelijker kan
de tegenstelling van
niet
D
a
a t"vee opvattingen
a
aan het lieht treden dan
Bur
gel"
s-aa
a in deze twee citaten.
a
. Beiden,
B
, B
B 0 ute n s zijn zoo eerlijk mogelijk in hun weergeven van
d ij k en B
a
het G
Grieksch,, doch de oudere vertaler
zal
a
a liever hier en daar
aa een
verbleeken,, en de sterk
enkele tint van
a
''t oorspronkelijke laten
a
beeldsprakige
dictie van
het origineel ietwat
abstracter
maken,
a
a
a a
a
a
,
dan
aan de wetten zijner gevormde N
Nederlandsche
taal
a
aa
a
aa geweld te
plegen;; de jongere kent geen band
van
a
a gevormde taal,
aa , geen wet
van
Nederlandsche
woordsehikking,
als
het
er
op
aan konlt
a
N
a
, a
aa
voordeelen
zijne
A esc h y 1us'' woordkunst naa te beelden.. Welke
A
W
uit die vrijheid oogst,, kan
eigene scheppingskracht
a
a dengene,, die zijn
legt,, vel'S aan
Grieksehen tekst naast
G
aa de beide vertalingen
a
aa vers leeren..
Mij aa
aangaande,
M
aa
, het "elbooggehurkt"
,
" in den derden versregel doet
me menige onnoodige verandering,
a
, menige willekeurigheid in het
"moderne
Hollandseh"
van
B
0
ute
n s vergeten.. Ondanks
de zon-H
a
"
a
B
O
a
,,
derlinge voorkeur om inplaats
van,
aa
a , v'rouwehart,
a , vrou'zohart,
a , doeh in-plaats
van
- ondanks
een mij hinderlijke
aa
a veldbed veldebed te zeggen a
neiging om de verzen vaoral
te maken,
a niet te gemakkelijlr
a
a
, ondanks
a
eene luoderne behandelillg
van
trimeter), die meer
a
a den jambischen
a
del" jambische
ge-Ctelt dan
a weegt,, boeit mij B
B 0 ute n s'' vertaling
a
a
deelten meer dan
Bur gel" s d ij k,, zoo vaak
a die van
a B
aa in het origineel
hetzij door den,, epischen gang
van
a
a het verhaal,
aa , hetzij door de stijging
D
del' dramatische
spanning
de
poetische
gloed
del' 'Vvoorden sterkel"
a a
a
a
wordt.. IIn het eenvoudiger gesprek daarentegen
blijft B
B 0 ute n s
aa
niet zelden beneden Bur
gel" s d ij k..
B
Maar am de eigenlijke waarde
van
B 0 ute n s'' overzetting te
Maa
aa
a B
beseffen nloet men tot de lyrische partijen
gaan.
overzetten
a
aa . Metriseh
M
wil A
A esc h y 11u s
heeft B
B 0 ute n s daar
aa te recht versmaad.
aa . Hij
H
in zijn eigen Ltoon,, en hij doet dat
toe-nazingen
a
a met zoo zorgzame
a
telkens weer nieuwe schoonheid
wijding,, dat
a wij door de vertaling
a
in het arigineel ontwaren.
Neder-a
. Wij
W zijn er dankbaar
a
aa voor dat
a een N
dichter V
Vondels lyrische taal
landsch
aa aaldus wee·t te gebruikeuJ,
a
I phi g en i a'
a' s doad..
aals hier geschiedt in het koorlied op I
gewaad
gestreken
'1t Saffraangeverfd
Sa aa
aa ter aard
a
Trof zij der offeraran
rot
T
a
Elkeen met deernisgretig oogenschot
E
En
E stond volschoon en onverheeld
Ala een geschilderd beeld
A
Dat zoo gaat
Da
aa spreken..

En
E

zeker kon niet licht A
A esc h y 1Ius'' ernst en fijn gevoel met
inniger eerbied waord voor waord,, beeld voor beeld zijn teruggc--

o.. E.
0
E. IV
IV 10
10

11
11
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geven dan
:M e n e I1au
na
a M
a s '' eenzaamheid
aa
a
a in de teekening van
Helena's
H
a' vlucht::
EEn droombelichte

gezichten
SSchijn-tastbare
- a
a
aan zijn spond in haar
SStaan
aa aa
aa vervoering ijdel::

Het is vergeefsch dat
H
a men naar
aa droomen de aarmen reikt::
Het beeld glipt door de vingren,J wijkt
H
Langs paden
van
aa op onvernomen
La
a
a den slaap
Vleuglen van
het is gekomen..
VI
a slaap
aa zooals
a

Zoowel voor de - zeer verleidelijke - aa
aanhaling
van
Z
a
a grootere
gedeelten uit de lyrische partijen
dezer
Agamemnon-vertaling
als
a
A a
a
a
voor de uiteenzetting van
de
bezwaren,
die
bij
mij
in
vele
opzicha
a
,
ten tegen B
B 0 ute n s '' taalbehandeling
blijven
bestaan,
ontbreekt
aa
,
aa
a
hier de plaatsruimte.
De hooge dichterlijke waarde
van
aa
. D
aa
a zijn aarbeid
zal
- den lezer,, die bereid
a -- daaraan
aa aa is m.. i.. geen twijfel mogelijk is dezen dichterlijken gids te volgen,, vaor de diepe schoonheid van
a
A esc h y 1Ius'I meesterwerk de oogen op verrassende
wijze openen..
a
A
K.. K.
K
K.
Urbi et orbi.. Vervolg
op Q
Quo Va
Vadis door A
A II bin de
U
V
Cigala.
.
C
a a . Anlsterdam.
A
a . J.
J. C.
0 . Dalmeijer.
D a
Nauwelijks hebben wij den tijd gehad
a om te bekomen van
a onze
Na
verbazing
over het even reuzRchti.ge
a
aals onverdiende succes van
a
a
Quo Va
Vadis,, of deze navolgervan
komt,indenaieve
Q
a
a Sienkiewicz
S
,
a
veronderstelling,, dat
in lot en leven van
a ViniV
a onze belangstelling
a
cius en L
Lygiaa nog aaltijd niet verzadigd
is,, ons een "vervolg"
a
,
"
aanbieden..
aa
Hij
Poolschen
H kent het recept voar boeken aals dat
a van
a den P
romancier.
sterker te doen
a
. Oln
O den glans
a van
a zijne Christenhelden
C
uitkomen,, schildere men den heidenschen achtergrond
zoo donker
a
mogelijk;; kennis van
dat
heidendom
zoo
als
gij
als
romanschrijver
a
a
a
a
a
paraat
die gebruiken kunt,, vindt ge in handboeken
a
a aa liggen,, maar
aa
zal
a ze u dienstig zijn,, wees dan
a niet kritisch,, zoek niet tijden en
plaatsen
te onderscheiden,, vraag
der
aa
aa
aa niet naar
aa de betrouwbaarheid
aangehaalde
getuigen:
uwe
Romeinen
moeten
heidenen
zijn,
bloed,
aa
aa
:
R
dorstig en voornaam,
zinnelijk
en
bijgeloovig.
,
.
aa
S
oudheid om
S i e n k i e w i c z weet te veel van
a de Romeinsche
R
tegen beter weten in voortdurend deze methode toe te passen;
a
;
bovendien heeft hij onmiskenbare
als
a
a romanschrijver.
a
. Maar
Maa
a gaven
A
A 1I bin dee
C i gal
a 1 aa moge in zijn inleiding in de volgende raadselaa
taal
,;Het onderwerp is
aa zijn werk een brevet van
a echtheid geven:: ,'H
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aa historisch;; de onderdeelen,, geput uit de werken van
a
Tacitus,, Suetonius
en
Flavius
Josephus,
zijnopdeplaatsen
Ta
F
a
J
,
'aa
S
zelve onderzocht"" - - hij verstaat
aa de kunst niet om een boek te schrijven..
Zijn roman
is verveIend,7 en zoo weinig geschikt om het pubIiek
Z
a
mede te sleepen,, dat
a hij ons ontslaat
aa van
a den plicht om uitvoerig
te waarschuwen
tegen de zeldzaam
talrijke
onjuiste voorsteilingen
aa
aa
a
welke hij van
Keizer Titus'
a K
T
' tijd en tijdgenooten geeft..
De comische werking,, die tegen des schrijvers hoogernstige
D
bedoeling in door zijn boek wordt te weeg gebracht,
a
, is door de
gezwollen vertaling
nog
verhoogd.
Zinnen
als
deze:
"A
u
a
. Z
a
: ,A 1Ius droeg,,
zelfs binnenshuis,, het statiekleed,
de
witte
toga
met
de latielavius(!)
a
,
a
a 6a
(!)
van
allen was
a hermelijn.. Was
Wa het wonder,, dat
a hij voor a
a de meester,,
de vorst?"
?" zijn telkens opnieuw vermakelijk.
a
. Van
Va de ontelbare
a fouten
in het La
Latijn de grappigste
uit te zoeken zou voor gymnasiasten
a
a a
een uitnemende "taak"
zijn;; ~n den oorsprong van
a
, aa " in de vacantie
a a
leugenverhalen
a
aals die omtrent de gruwelijke menschenoffers in
den telupel van
- "den tempel van
a 'Diana
D a a Nemorensis
N
-,,
a Neminia"
N
a" zegt
de schrijver!! -- naa te speuren,, ware
een nuttige
a voor jonge literatoren
a
tijdpasseering,
aandacht
verdiende..
a
, indien het boekie hunne aa
a
R.K.
~Iarie
Metz-Koning.
Geeston.. Bussum.
MT
a
M
-K
. Dominee
D
G
B
.
Dishoeck,, 1904.
C . A.
A . J.
J. van
a D
1904 .

c.

0, wat
s ton!! In
0,
a een stumperd is deze dominee Gee
G
I het eerste
deel van
"Gabrielle"
a
,Ga
" was
a hij nog weI een figuur van
a zekere be-teekenis geweest;; had
hij toen niet Ga
Gab r i elI e,, die toch weI
a
wist wat
"Gabrielle"" II
a zij wou,, van
a een voornemen aafgebracht?
a
? IIn ,,Ga
II
hadden
we weinig van
nu is hij de
a
a hem gehoord of gezien.. Riel'
H
man
Maar wellr een man!
a van
a het boek.. Maa
a ! Hij
H heeft het kindje tot
zich genomen,, waarvan
aa a naar
aa het getuigenis del' ongehuwd~
Q moeder
(een
fabrieksmeisj
e,
dadelijk
na
de
bevalling
gestorven),
(
a
,
a
a
a
), B
B e r i n-g e r,, Gab
r
i
e
11
e
's
zwager,
de
vader
is.
Het
kind,
een
jongen,
Ga
'
a
,
a
. H
,
,
is nu bij G
Gee s ton aan
deze,, die meent tot nog
aa huis,, ,vant
a
a toe te
hebben geleefd aals de "be,vust-eenzame",
menschen
- a a
", aals de "voor
,
,
onaantastbaar-zelf-genoegzame",
aa a
aa a
", heeft onder den laster,
a
, die hem
aanwees,, gevoeld hoe hij niet was
innerlijk
aals den vader
a
- aa
a "de
,
sterke-in-God",
- -G ", maar
aa een kleine mensch,, die reikte naar
aa Iof van
a
kleine menschen.. En
E aals straf
a vool' zijn ijdelheid,, vool' zijn smart
a
om, den laster
legt hij ''t zichzelf op W
Wi II
a
1 1 Y bij zich te nemen,, de
publieke opinie trotseerend,, en hem op te voeden..
Nu,, dat
N
a trotseeren van
a de publieke opinie valt
a in de praktijk
a
7
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nog aal aa
aardig mee'.. Want
"den
laster
doodlevend"" herwon de
Wa
,
a
dominee de sympathie
der meeste vrouwen en meisjes door de
a
lieve manier,
hij met zijn pleegzoontj e omging.. }\{aar
aa
a
Maa die
, vvaarop
olugang
met den knaap
openbaart
zich slag
aa -- daarln
aa
aa
a
a op slag
a
Gee
G s ton's
' stumperigheid,, zijn geestelijke dorheid en onmaeht.
a .
IIij
H houdt van
a den jongen,, 0 zeker,, maar
aa zijn liefde voor den
knaap
aa is er een,, niet die aaIle dingen vermag,
a , maar
aa die aIle
a dingen
verdraagt,
hoopt,, zonder zelf te handelen,
aa , aaUes
.
a
, zelf in te grijpen,,
omdat
te slap
De driftbuien van
a de man
a daarvoor
aa
a en te zwak
a is D
a
het nog jonge ventje weet hij niet te beheerschen;; zijn karakter
a a
te Ieiden,, hij ziet er geen kans
a toe;; heITI zijn geloof in te prenten,,
het mislukt hem deerlijk en hij merkt zelf die mislukking niet
voordat
Al spoedig voelt hij -- de
a het onherroepelijk te Iaat
aa is.. A
pleegvader!
- zieh den z\vakkere
die in moeilijke oogenblikken
a
! a
hulp en steun van
is er van
a den knaap
aa verwacht.
a . Zoo
Z
a opvoeden
geen sprake
er kritieke
a en groeit de jongen in 't
' wild Opt. Komen
K
oogenblikken in 't
' leven van
a het kind,, Gee
G s ton staat
aa er als
a
een onthutst toesehouvver bij,, die zich - altijd
te laat!
- berouwt
a
aa ! dat
a hij niet tUdig den jongen op de noodlottige gebeurlijkheden
heeft weten voor te bereiden en daardoor
heeft vveten heen te
aa
helpen door die moeilijkheden.. H
lIij veI'zwijgt hem zijn afkomst.
a
.
Totdat
het fatale
gebeurt en een aandere jongen aan
T
a natuurlijk
a
aa
aa
Willy zijn oneehte geboorte verwijt.. De
W
D onthulling,, zoo plotseling
en liefdeloos-ruw,
- - , brengt een verwoesting teweeg in het zieleleven
van
a den knaap.
aa . De
D dominee,, niet wetend hoe de netelige zaak
aa
aan
te
pakken,
had
uitgesteld!! Wanaa
a
, a telkens weer de openbaring
a I
Wa neer straks
de gevaren
der puberteit den zestienjarigen
jongen
a
a
a
bedreigen,, is G
Gee s ton's
houding
weer
even
passief
en
negatief.
'
a
a .
Willy bezwijkt voor de verleiding en G
Geeston voelt weer eenig
W
zelfverwijt aals het "mea
, a culpa"
a" !leln oak nu niet loslaat.
aa .
En dan....
De mondaine
vrouw van
E
a . . . .!! D
a
a het kleine stadje;
a , zeker
niet onberispelijk in haar
aan een bruut
aa gedrag
a maar
aa geketend aav~n
a een echtgenoot,, heeft meer dan
a eens reeds's
' aavonds voor het
verliehte venster van
op en ueergeloopen
a dominee's
' studeerkamer
a
Oln van
en redding uit haar
a hem uitkoms·t te vragen
a
aa diepe ellende..
J\faar zij heeft Dooit durven aa
aanbellen,, want
Gee s ton was
Maa
a
G
a zoo
hoog,, seheen zoo weinig menschelijke fouten en aafdvvalingen
te
a
begrijpen.. E
Eerst wanneer
zij bij een poging tot zelfmoord door
a
verdrinken aa
aan G
Gee s ton denkt in haar
aa uiterste wanhoop,
a
, meldt
zij,, druipnat,
aau.. Maa
1\faar let nu op de
a , ''s naehts,
a
, zieh bij hem aa
houding van
van
a dit caricatuur
a a
a een zieleherder!! ;Zou niet de on--
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aa een greintje menschenkennis had,
a , bij intultie
gevoeld hebben waarom
deze schipbreukelinge van
aa
a het
a leven juist
bij den predikant,
a , en niet bij den dokter en niet bij den notaris,
a ,
komt aa
aanbellen?? N
Niet hij.. -- "Wat
,Wa hij zau hebben gezegd,, zou
aan de trap
Wi I11I y ', s
aa aals niet 1uid fluisterend boven aa
a W
,,"hebben gedaan
,,"stem had
a geklonken,, wist hij zich later
niet meer voor den geest
a
,,"te halen.
a . We1
a , aan
aa dit oogenblik denkend,, een
W voelde hij dan,
,,"diepe schaamte....
aa
. . . .
"Nu porde hem tot handelen
de stem van
Wi 11 y,, die ge-,,N
a
a W
,,"biedend riep:
,,- TToe dan
a toch,, oom-dominee!
!
"Meteen ward
,,M
a hij zich bewust haar
aa wanhoop-blik,
a
, haar
aa zeggen
Maar wat
Wat wou ze
,,"van
a verdrinken.. Maa
a moest hij toch doen?? Wa
,,"toch van
a hem??
" - Wa
Wat?? .
hij zich en
. .. .. .. begon hij aangstig;; toen bedacht
a
"deed de salondeur
open.. T
Toe,, gaat
a
aa u hier!!
"Maar
,,Maa ze richtte zich op,, sloeg voor zich uit,, in de lucht,, met
"een
gillenden Iach!
,,
a !
,,"a -- N
Nee!! nee!! laat
aa me weggaan!
aa ! ....
. . UU 66k al
a niet!! .. .. ..
"Nou
niemand
meer!!
,, N
a
Maar W
Willy
op zij,, worste1tmet haar,
Maa
11 duwt Geeston
aa , brengt
G
haar
in
de
salon.
Onder
dit
tafereel
smeekt
Gee
s
ton,
jammerend~
aa
a . O
a
G
, a
,
nu den een dan
in aangst zoekt hij Iucifers..
a den aandere. Steunend
S
Heesch,, klappertandend,
a de dokter moet worden
H
a
a
, {luistert hij dat
gehaald.
Hulpeloos oppert hij het denkbeeld haar
aa . H
aa man
a te laten
a
komen!! "Hij
niet van
bereid om te
,H voelde zich nog altijd
a
a harte
a
"hande1en.
Hij was
sterke man;
a eigenlijk
,, a
. H
a geen lichamelijk
a
a ; had
maar
toereikend voor zichzelf;; niet z66veel,, dat
,,"aileen
a
a hij
aa kracht
a
"als
ook nog aan
kon geven.. H
Hij had
,, a vanzelf
a
aa anderen
a
a zijn heela
"leven gestreefd naar
had
aa zelf-geluk;
; aalles,, ook zijn beste daden
a
a
"hij
gedaan,
om
dat
zelf-geluk-in-vrede
te
bereiken.
W
illy
was
.
W
a
aa
,
a
,,
opgenomen;; maar
,,"daarin
aa
aa wat
a wou nu die vreemde,, hem onsym-vrouw in zijn leven ?"
,,"pathieke
a
?"
Bier
verlaagt
Ha
H
aa de schrijfster den stumperd tot een egoIst.. Had
hij dan
maar
opgroeien??
a
aa Wi
W 11
1 Y in 't
' wild Iaten
a
a uit gemakzucht
De
nadert.
Een oogenblik toont "oom-dominee"
D catastrofe
a a
a
. E
"
eenige kracht,
als
hij
den
heer
v.
Paetsen
zegt
dat
diens
vrouw
a
a ,a
.Pa
niet tegen haar
a . De
D ongelukkige sterft
aa wil zijn huis zal
a ver1aten.
bij Geeston
aan
Het geklets in het
begint opnieuw;;
G
aa huis.. H
a stadje
a
niemand
schijnt het
a
a
a
a verklaarbaar
aa aa te vinden dat
a een rampzalige
vrouw des aavonds Iaat
aa predikant
a
aa naa een poging tot zelfmoord haar
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' eerst weer preeken zal,
a , is de kerk
A Gee
G s ton voor 't
zoo goed aals leeg.. Dat
Da grijpt hem zoo aan,
aa , dat
a zijn moed,, even
, weer zakt,
opgevlamd
onder den laster,
a
a
a , dat
a hij zich geestelijk voelt
a
a
wankelen,
mensch,, bang
voor 'andere,
a
, "een klein,, bang
a
, kleine,,
bange
menschen."
." En
E zijn toespraak,
aa , een in extaze
a geYmproviseerde
a
rede over de zaligspreking
van
a
a hem,, dien de menschen haten,
a ,
E het einde is '8
breekt af in een .. .. .. .. beroerte.. En
' mans
a dood..
Hij sterft niet voordat
Willy heeft pogen af te brengen van
H
a hij W
a
zijn voornemen B
Beringer,, van
a wien hij vermoedt dat
a hij zijn
vader
is,, te vermoorden,, niet voor dat
a
a hij gehoord heeft dat
a dit
voornemen weI niet uitgevoerd is,, doch B
Be r i n g e r in een worsteling
met Willy
W 11 zich met een revolver heeft verwond,, niet voordat
a
Willy
te
W 11 aan
aa hem,, oom-dominee,
, gezegd heeft niet meer in God
G
gelooven..
Zoo,, in bloed en tranen,
Z
a
, eindigt het doelloos leven van
a den
Willy
eens op zijn
man,
a , die gevonnisd werd door de vraag,
aa , die W
1
lippen terughield toen Gee
in onvoorziene dingen
G s ton verklaarde
aa
nooit ineens raad
God
geen raad
?"
aa te weten:: "geeft
,
G u dan
a B
aa ?"
H.. S.
H
S.
P.. R.
t 0 s.. A
Ananda,
der Rahdamantiers.
P
R . Aufe
A
P
a a, Prins
a a a
.
Leiden.. A.
L
A. H.
H . Adriani.
A
a . 1904.
1904 .
"Als proeve van
,,A
a aard
aa en strekking van
a dit zeker niet gewone
hoek,, wordt H
Hoofdstuk II op aanvraag
toegezonden".
Het
aa
aa gratis
a
". H
a deze uitgevers-reclame,
a , eerst door aadver-,,"zeker niet gewone"" van
tenties in de dagbladen
en nu nog op de aachterzijde van
a a
a den
omslag
aan het eind van
a vermeld,, deed vermoeden dat
a aa
a dit eerste
hoofdstuk de heldin in levensgevaar
aan
aa zon verkeeren of de held aa
zijn chauffeur
de he1ft van
versterf had
a
a zijns vaders
a
a toegezegd,,
wanneer
hij er in slaagde
met de "auto"
a
aa
a " den sneltrein bij te
houden,, waarin
de
heldin
werd
ontvoerd.
Wie op dat
aa
. W
a vermoeden
het eerste hoofdstuk ter gratis
ontvangst
heeft
aangevraagd,
a
a
aa
aa , is be-drogen uitgekomen;; wat
I
gevonden
heeft
is dit:
a hij in kapittel
a
I
de koningszoon uit een fantaisie-rijk
is van
een
wereldreis
terug-a a a
gekeerd en debiteert nu de daarbij
opgedane
wijsheid.. Hij
aa
a
H zegt
tot de geleerden "dat
, a de geleerdheid helaas
aa de vloek aaller Tolkeren
geworden is,, gevolg van
a de beschaving,
, voorbode van
a
a hun onder-gang,
gevoel der menschen,, inzonderheid
a , omdat
a zij het natuurlijk
a
het rechtsgevoel doodt,, dat
a de fontein des levens is voor individuen
en staten,
- omdat
van
a , -a zij door de gevaren
a
a het verleden den
moed tot leven beneemt en de volkeren dwingt ruggelings voor--
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waarts
te gaan".
Hij heeft opgemerkt "dat
de
aa
aa " . .. .. H
, a naarmate
aa
a
rechtsgeleerdheid in aanzien
geraakt
aa
aa het rechtsgevoel verloren gaat."
aa ."
Wie
- zoo vraagt
hij -- zou durven zeggen dat
W
aa
a de wetten de
a
belichaming
zijn van
is
a de hoogste zedelijkheidsbegrippen?? "Recht
,R
een paskwil
op papier,
ala een papieren
a
, door menschen vereerd a
a
a
God;; recht is eene verzameling
van
G
a
a
aartikels in een dik boek,,
aa
waarin
niemands
wezen is uitgedrukt;; een onding,, eene misgeboorte,,
a
a
a
; een vogelverschrikker van
eene wanschapenheid;
de
a stroo,, waarin
aa
brutale
musschen hare
nesten bouwen en broeden;; een weldoener,,
a
a
die met de linkerhand
steelt om met de rechter weldadig
te zijn;;
a
a
een priester,, die de geloovige schare,
ter
linker,
tot
schreiens
roert,,
a ,
,
en de aanderen,, ter rechter,, tranen
doet
schreien
van
't
lachen;
'
a
a
a
;
een dwaas
Koning die zijn onderdanen
den godsdienst der liefde
aa K
a
leert met geeselslagen".
a
". W
Waat de rechts-- en wetgeleerden betreft,, voor
ben heeft de prins-globe-trotter
deze lieflijkheid meegebracht:
a
: "hoe
geleerder men is,, hoe geslepener,, hoe beter jurist,, zooals
a dat
a heet,"
,"
of ook dit:: "den dief straft
a ge,, maar
aa diefstal
a wordt gereglementeerd
en heet handel
of overwinningsrecht".
Of weI:: ,"waar
a
". O
aa is recht,,
niet berustend op macht?"
a
?"
Onzen lezers de bespiegelingen uit de veertien volgende be-O
sparend,
eerste
a
, hebben wij hier slechts uit het gratis-aangeboden
a -aa
hoofdstuk eenige bloempjes saamgegaard.
Of de --kostelooze perzik
aa
aa . O
velen naar
zal
niet gewoon""
aa meer gesmaakt
aa
a hebben?? . .. "Zeker
Z
heet dit boek.. Maa
Maar is het niet reeds "gewoon"
" geworden in som-mige kringen beschouwingen aals de geciteerde b.v.
. . over recht en
wet ten beste te geven als
de
hoogste
wijsheid,
iemand,
a
, waartoe
aa
a ,
die in aaller heeren landen
veel
gehoord
en
veel
gezien
heeft,,
a
geraken
kan?
En even "gewoon"" oordeelt de eigenwijze prins
a ? E
a
straks
over godsdienst,, over anarchisme,
a
a a
, over onderwijs en op-voeding.. . . .
H.
H . S.
S.
Instituts SSolvay.
de l'Institut
de Sociologie.
I
a . Travaux
T a a
'I
S
.
Actualites
Sociales.
Le Proces
du L
Libre .'
Eckange
en AngleA
a
S
a
. L
P
a
A
terre par
Daniel C
Orick.. -- M
Misch et T
Thron,, editeurs..
a Da
Bruxelles,, Paris,
B
Pa , Leipzig,
L
, 1904.
1904 .
Het IInstitut de S
Sociologie te B
Brussel geeft drieeriei soorten
H
van
werken uit:: "notes et memoires",
a
", voorts "etudes sociales"
a
" en
ten slotte "actualites
"laa vu1garisation
des
,a
a 4 sociales",
a ", welke 1aatste
aa
a a
questions sociales
courantes"
daze laatste
a
T
a
" ten doel hebben.. Tot
aa
rubriek behoort D
D.. 0C ric k ''s handig
boekje over de bedreiging
a
van
het vrijhandels-stelsel
in E
Engeland.
zijn menigvuldige
a
a
a . Door
D

-

1681
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citaten
nit mondelinge en schriftelijke vertoogen van
C ham
a C
a b e r-a
lain,
en zoo-, Campbell-Bannerman,
Ca
-Ba
a , Asquith
A
a
, Balfour,
Ba
aanhalingen
nit het
veel aanderen,, door zijn verwijzingen naar
aa en aa
a
"Blue B
Book"" geeft de schr.. den indruk volkomen op de hoogte te
,,B
zijn van
de door hem behandelde
materie.
a
a
. Dat
Da hij zelf vrijhandea
a
laar
aan protectionisten,, zoo vaak
aa hij zich
aa is,, heeft hem niet belet aa
tot hun tolk maakt,
Trouwens,, de
aa toe te meten.. T
aa , de volle maat
Bchr.. heeft,, zooals
hij verklaart,
a
aa , in dit werk geen propaganda
a a a
S
willen maken
voor het een of voor het aandere stelsel van
a
a handelsa
politick;; wat
a hij wilde was:
a : den lezer in staat
aa stellen tot zoo-danig
oordeel over de brandende
quaestie,
a
, aals geveld zou kunnen
a
a
worden door een E
Engelschman,
a , die den tijd zou hebben gehad
a de
lotswisselingen daarvan
te volgen en,, zoo aal niet aaIle,, dan
aa a
a Ltoch
zeer vele der tallooze
artikelen en redevoeringen over de zaak
aa te
a
a
lezen.. "Vulgarisatie"
Maar een nuttig werk,, waar
aa blijkens
,V
a a " dus.. Maa
de aa
aan het slot toegevoegde ((en tot 11 April
1904 bijgehouden))
A
1904
bibliographie
over de Engelsche
tariefquaestie
er een ware
"Una
a
E
a
a
,U masse"
reeds aa
aanwezig is..
H.. S.
H
S.
a
" van
a literatuur
a
Louise B
B.. B.
de P
Pionierster.. Amsterdam.
L
B . Janneke
Ja
A
a . Van
V a
Holkema
Warendorf.. 1904.
1904%.
H
a en Wa
Van dit boek kan
a kwaads
aa zeggen ::
Va
a men zonder veel moeite wat
dat
Theeteetje DDankman
een figuuruiteen onder-a
a
a die meneer T
wetsche klucht is,, geknipt voor een rederijker om uit te beelden;;
dat
personen:: de heldin Janneke,
aan
, " aa
a de sympathieke
a
J a
, als
a "ik"
het woord,, en haar
aa naar
aa het onher-aa man
a de ingenieur,, die met haar
"daar
India razend
ver weg"" gaat,
bergzame
Rameleh
a
Ra
aa ergens in I
a
aa ,
niet onder aaIle omstandigheden
zoo
spreken
als
men
van
a
a
a hen ver-kan
maken.
wachten
zou.. Men
a
a
M
a ook nog meer aanmerkingen
aa
. Maar·men
Maa
dat
de
schrijfster
het
leven
in de
zal
toch
ook
moeten.
erkennen
a
a L
negerij aardig
geteekend heeft en zeker althans
dit bereikt dat
aa
a
a
a
de lezer zich voor haar
hoog gaat
aa typen gaat
aa interesseren.. Niet
N
aa dit
en niet diep,, maar
aa het is een boek zonder pretensie en het houdt
u bezig,, het aamuseert hier en daar,
een blij'spel bezighoudt
aa , zooals
a
en aamuseert:: men gelooft niet aa
aan de echtheid der personen;; men
weet weI dat
doen,, die hun door den
a zij dingen zeggen en daden
a
auteur zijn voorgeschreven;; men is geen dupe van
a
a de geschiedenis..
Maar toch blijft'` ge tot het eind toe zitten en als
applaudisMaa
a anderen
a
a
a
seeren,, zoudt ge niet willen zeggen dat
a gij u met deze vertooning
niet vermaakt
hebt..
H.
aa
H. S.
S.
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F
F ran
de Sa
Saix.. Roman.
F red
6 e
6 ric d e F
a c e.. }fademoiselle
Ma
R a .
Paris.. 0O ffenstad
Cie.. 1904.
Pa
a t et C
1904.
Dit boek,, ons - waarom
toch weI?? -- ter aa
aankondiging toe-D
aa
gezonden,, bevat
a een verleidings-geschiedenisje,
, dat
a aallerbanaaIst
a aa
zou zijn,, ware
van
a het niet dat
a het slachtoffer
a
a den hyper-cynischen
Rijsselschen don Juan
R
J a een jong meisje uit de groote wereld was.
a .
~{aar belangwekkender
wordt het geval
niet.. En
Maa
a
a daardoor
aa
E wanneer
a
men v66r
66 de lezing reeds gezien heeft dat
a de aauteur zijn boek aals
een ,.,.cordial
aan "Willy,
a hommage"
a " opdraagt
aa
aa
, W , pere
a de Olaudine",
Ca
",
dan
a kan
a men vooruit' berekenen hoe weinig psychologie en hoeveel
van
ons hier wordt voortgezet..
H.
a ....
. . het
a andere
a
H . S.
S.
Rut h P
P u tn aa m.. AA Mediaeval
R
M a a princess.. New-Yark
N -Y
aand
London,, G.
L
G. P.
P . Putnanl's
P
a . ' SSons.. 1904.
1904 .
De geleerde en hier te lande
\velbekende schrijfster,, die zich
D
a
tot onze geschiedenis zoo aa
aangetrokken gevoelt,, schreef thans
a dit
geschiedverhaal
aa true record of the changing
fortunes which
aa "being
,
a
brought divers titles to Jacqueline
countess of H
Holland
Ja
a together of
of her conflict with Philip
duke of B
Burgundy".
aan account
a
P
" . Het
H is
een eenvoudig treffend verhaal,
aa , ontdaan
aa van
a de overdreven romana tische inkleeding,, die F
aan zijn ook litteralr
F ran
a z von LL 60 her aa
a
zeer Qpgesierd boek "J aa cob aa e aa von BBayer
n"" meende,, te moeten
a
geven.. De
der
D schrijfster heeft terecht gemeend,, dat
a de lotgevallen
a
gravin
op
zichzelf
romantisch
genoeg
waren
om
verdere
opsiering
a
a
a
te kunnen missen.. De
aan het
D uitgebreide "bibliography"
,
a
" aa
a slot be-wijst naast
aanhalingen
en noten,, met hoeveel ernst zij
aa de talrijke
a
aa a
hare
taak
a
aa vervulde,, maar
aa de boeiende,, hoewel sohere inkleeding
der stof getuigt tevens van
a haar
aa schrijftalent.
a
. Wij
W bezitten thana
a
eene levensbeschrijving van
a "Vrou
,V
JJacop",
", die genoemd mag
a worden
en die ik gaarne
van
aanbeveel.. Het
a harte
a
aa
aa
H boek steekt in aIle
a
opzichten uit boven dat
Le B
B 11an
a van
a t over "Les
,L quatre
a mariages
a a
a L
de Jaquelene
de Ba
Baviere",
verschenen.. Geroemd
Ja
6 ", eveneens onlangs
a
G
moet
uitgave,
37, ten deele
a ook de smaakvolle
aa
a , die versierd is met 37,
zeer goed
a , zoowel uit den tijd zelf aals uit later
a uitgevoerde platen,
a
dagen,
gebeurtenissen uit JJ aa cob a'
a's leven
, en ons de voornaamste
aa
a
met de voornaamste
persoonlijkheden,, die op haar
aa
aa lot invloed
oefenden,, voor oogen stellen.. H
Het zou goed
a geweest zijn als
a de
schrijfster haar
Duitsch
in
de
drukproef
nog
eens
had
laten
her-aa D
a a
zien:: een "codex
Tegernseer"
ware
omgezet
beter.
P.
J.
,
T
" a
.
P . J . B.
B.
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S.
van
P . Albers
A1
S . J.
J. Geschiedenis
G
a het herstel der
hierarchie
in de Nederlanden.
deel.. Nijmegen,
a
N
a
. Tweede
T
,
N
Ma
Malmberg,
, 1904.
1904.
a dit belangrijke
Ook
het tweede deel van
boek is thans
ver-O
a
a
schenen en mag
a met ingenomenheid begroet worden.. Het
H behandelt
a
in bij'naa 600
600 goed geschreven bladzijden
met een honderdtal
a
a blada zijden bijlagen
de geheele geschiedenis van
a
a de instelling der bis-in de Kerk
van
ten onzent.. De
schoppelijke hierarchie
a
K
a Rome
R
D
papieren
van
en A
Alberdingh Th~jm,
a
a Dr.
D . ,T.
J. W.
W . Cramer
C a
T
, de
nuntiatuur,
aarchieven der bisdommen,, die van
a de Haagsche
Haa
a
, ten
deele ook van
de
Propaganda
en
het
Vatikaan
te
Rome
konden
a
P a a a
Va aa
R
door den schrijver worden geraadpleegd.
aa
. Het
H dient ten sterkste te
,varden aafgekeurd,, dat
van
Van G
G her t
a het gebruik der papieren
a
a Va
in het·, Haa
Haagsche G
Gelneente-archief
den schrijver zoo
-a
66 moeilijk werd
gemaakt,
aa , dat
a hij ten slotte daarvan
aa a moest afzien:
a
: wat
a daaroJlltrent
aa
in de voorrede wordt medegedeeld kan
a niet aandel'S dan
a tot schade
a
van
a den goeden naam
aa van
a het Haagsche
Haa
aarchief strekken en met
belangstelling
mag
daarop
a
a worden gevraagd,
aa , ,vat
a de aarehivaris
a
aa
zou kunnen aantwoorden..
Het gebruik van
H
a aal die bronnen stelde den schrijver in staat
aa
een groot aantal
zaken
zoo
aa a totnogtoe duistere of halfbekende
a
a
goed aals geheel duidelijk te luaken.
zal
a
. ]Iet
M groote belangstelling
a
a
mededeelingen omtrent het
men kennis nemen van
a de verrassende
a
ontstaan
journalistiek
ten onzent
aa en de ontwikkeling der katholieke
a
a
sedert L
L e SSag
B roe k,, harer grondlegger.. N
Niet mindel'
a e ten B
belangstelling
verdienen de uitvoerige berichten omtrent de ruste-a
Amsterdamschen
katholieken
leeken-looze '\verkzaamheid
van
aa
a den A
a
a
kring,, geleid door C
Cramer,
Alberdingh
Thijm,
Smits
en de
a
, A
T
, S
hunnen,, die de eerste grondslagen
legden
voor
,vat
later
de
katholieke
a
a a
a
staatspartij
zou worden en voor de zaak
aa a
aa van
a het herstel del' bischoppe-lijke hierarchie
veel meer deed dan
a
a bekend was
a geworden.. De
D voor-Onze R
Ee~tw van
stelling,, die door mij in M
1\iei 1903
1903 in O
a de geschiedenis
Aprilbeweging werd gegeven,, vindt in deze
dezer zaalr
aa en van
a de A
mededeelingen over het aalgemeen bevestiging maar
aa aallerlei dingen
kunnen thans
nader
,vorden toegelicht en dieper nagegaan.
Zoo
a
a
a
aa . Z
duidelijk geworden,, dat
van
Katho-:is het thans
a
a de samen,\\Terking
a
a Ka
volstrekt niet een
lieken en L
Liberalen
in 1848
1848 en volgende jaren
a
a
partij
is geweest maar
opgaan
aa van
a de eersten in de laatste
aa
a
aa samena
werking van
partijen
mag
a twee zelfstandige
a
a
a genoemd,, worden.. Zoo
Z
is thans
licht opgegaan
zoowel over de houding van
a
aa
a koning
Willem
II en koning W
Willem III
III tegenover de katholieke
W
11
II
a
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beweging
als
L i g h ten vel1 d t naar
Rome in
a
a over de zending van
a L
aa R
C
1850 en over het zoogenaamde
"misverstand"
1850
aa
a " tusschen de Curie
en het ministerie-T
Dat verschillende leden van
-T h 0 r bee k e.. Da
a dit
ministerie,, ook de leider zelf,, zich omtrent deze zaak
aa in het open-baar
overeenkomstig den waren
stand
van
aa niet hebben uitgelaten
a
a
a
a
a
zaken,
twijfel en schijnt aaIleen te verklaren
uit
, lijdt thans
a nauwelijks
a
a
staatkundige
redenen,, die hen bewogen de schuld van
aa
a het gebeurde
ten onrechte op de Curie
te laden.
C
a
. De
D vestiging van
a den aartsbisaa
sc~oppelijken zetel juist te U
Utrecht blijkt goeddeels aa
aan A
Alb e I'-din g h T
T h ij ill en zijne kring,, de bij de geestelijkheid aallesbehalve
a
toegejuchte "Amsterdamsche
clique"" en haren
invloed te R
Rome
,A
a
a
toegeschreven te moeten worden.. De
Due has
D rol,, door graaf
aa D
a tel,,
wiens naam
in deze zaken
totnogtoe weinig genoemd is,, als
aa
a
a tus-schenpersoon tusschen de Ka
Katholieken en het hof en de buiten-landsche
met name
Fransche
katholieke
leiders gespeeld,, blijkt van
a
a
F
a
a
a
meer dan
del'
a gewone beteekenis geweest te zijn.. De
D werkzaamheid
aa
pauselijke
nuntiatuur
onder leiding van
komt
a
a
a mgr.. Belgrado
B
a
duidelijk aa
aan het licht;; ook de dikwijls voor de samenwerking
van
a
a
aIle
Katholieken gevaarlijke
tegenstelling tusschen het geestelijke
a
Ka
aa
en het leekenelement;; ook de redenen van
a het verzet del' reguliere,,
geestelijkheid tegen sommige wenschen der Nederlandsche
KathoN
a
Ka lieken.. D
De houding van
a VVan
a Hall
H a 11 krijgt,, ook naa de uitgave
a
van
verklaring:
a den heel' GG11e i Chill aan,, een eenigszins andere
a
a
: zijn
streven naar
aanvankelijk
gepaard
met eene
aa "apaisement"
,a a
" ging aa
a
aa
ernstige poging,, door L
L i g h ten vel d t te Rome
gewaagd,
om
alsnog
R
aa ,
a1
den aa
aartsbisschoppelijken zetel te U
Utrecht opgeheven te krijgen..
Zoo levert dit uiterst belangrijke
boek zeer gewichtige
bijdragen
Z
a
*
a
voor de kennis dezer merkwaardige
gebeurtenissen en mogen wij
aa
ons - gelukwenschen met zijne verschijning,, den schrijver met zijn
welgeslaagden
voor de R
Roomsche kerkgeschiedenis
aa
aarbeid.. Zoowel
Z
bezitten wij in dit werk een
aals voor de aalgemeene landhistorie
a
geschrift van
onze geschiedkundige
a groote beteekenis,, waardoor
aa
litteratuur
op heugelijke w'ijze verrijkt wordt.. Onpartijdige
beoor-a
O a
deeling van
Protestanten
tijdens de A
Aprilbeweging
a de honding der P
a
mogen wij hier niet verwachten
maar
a
aa dat
a die beweging,, hoe ver-klaarbaar
Pro-aa aa en tot op zekere hoogte verschoonbaar
aa ook,, uit een P
testantsch,
uit
een
Nederlandsch
oogpunt
een
misvatting
is
geweest,
a
N
a
a
,
,
zal
a naa lezing van
a dit geschrift minder dan
a ooit betwijfeld mogen
worden:: de lange
aarzeling
te R
Rome om de wenschen naar
a
aa
aa het
herstel der hierarchie
te vervullen zegt in dit opzicht genoeg..
a
P. J.
P.
J. B.
B.
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ter aa
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de
V
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a
a
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door
V. K
K 0 r ole
1 n k o.. Z
U
R
aa
Annie de Graaff.
P.. N.
Kampen en Zoon.
A
G aa . Amsterdam.
A
a . P
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P. E.
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E
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P
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P
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H
a en Wa
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nan H.
H. KK aam e r 1i n g h O
0 nne s.. L
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G
Edu.ard
Ydo..
E
.a
Y
NederIandsche
Volksboeken.. VIII.
Historie van
Turias
Floreta,
N
a
V
VIII. H
a T
a ende F
a,
uitg.. L
Lee 0 ute r e en D
De V
V r e e s e.. - IX
IX S
Soudaens
dochter,, uitg..
a
B 0 eke D. 0 0 gen.. L
Leiden.. B
B r i 11..
B

BIJDRAGEN
TOT DE
BIJDRAGEN TOT
DE KENNIS
KENNIS
VAN HETJAAR
HETJAAR 1848
1848
VAN
DOOR
DOOR

Dr.. H
H.. T.
D
T. COLENBRANDER.
COLENBRANDER .

Wij moeten,, met onze geschiedschrijving,, de negen-W
tiende eeuw in.. Te
bleef 1795,
1795, of op zijn best 1813,
T lang
1813,
a
een. eindpunt..
Wij bezitten nog niet veel meer dan
W
a courantenartikels
a
a
en kamerdebatien,
D menschen plegen
a
a
, en dat
a is weinig.. De
zich daarvoor
aan
te kleeden.. Had
Groen niet,, uit zijn
aa
aa
Ha G
eigen aarchief,, enkele bescheiden van
ge-a intiem karakter
a a
publiceerd,, wij zouden niet weten waarheen
ons te wenden
aa
om onze jongere voorouders in het hart
Althans
a te lezen.. A
a ,
de politici onder hen blijven ons tamelijk
vreemd.. Meer
a
M
toegang
dan
geschiedenis van
a
a
a tot de intieme staatkundige
aa
Nederland
in
de
negentiende
eeuw,
hebben
wij
reeds
tot
N
a
,
die van
Maar de
a letterkundige en religiellse stroomingen.. Maa
kennis van
a ons jongste volksverleden aals geheel is gebrekkig
en onsamenhangend.
Overleveringen voeren nog" gezag
a op
a
a
. O
een gebied dat
a reeds ontsloten had
a kunnen zijn voor het
weten..
Ieder die in de gelegenheid is,, moet het zijne doen
om in dezen toestand
verandering
te brengen.. Dit
a
a
D begreep
Mr.
1903
1903 zijns
M . Thorbecke,
T
, toen hij in de Gids van
a Maart
Maa

o.
0 . E.
E. IV
IV

11
11

12
12
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174vaders
Dagverhaal
aan A
Adelheid uitgaf.
Schrijver dezes,,
Da
aa aa
a . S
a
sedert eenigen tijd bezig met de voorbereic1ing eener bronnen-publicatie
ten dienste der aalgemeene geschiedenis van
a
a
Nederland
van
1795 tot 1840,
1840, heeft daarbij
ook eenige
N
a
a
1795
aa
documenten ontmoet,, die naar
toe-aa zijn inzien tot- nadere
a
lichting der gebeurtenissen van
a 1848
1848 kunnen strekken.. Veel
V
is het niet:: een hap
a en een snap;
a ; zeker niet genoeg om
op den grondslag
a daarvan
aa a een blijvend boek over het jaaT
aa
'48 in N
Nederland
te kunnen schrijven.. Trouwens,
'48
a
T
, zoo een-voudig gaat
der historiografie
niet
a het in de werkplaats
aa
a
toe.. Het
is
niet
slechts
zaak,
het
materiaal
in
genoegzame
a
H
aa ,
aa
a
volledigheid bijeen te brengen,, maar
aa ook,, zich te oefenen
in de hanteering
er van.
juiste kennis van
a
a . Een
E
a eenig deel
van
het verleden is nooit verworven dan
a
a na
a voorstudien
8
van
velerhande
natuur
en door velerhande
personen.. IIs
a
a
a
a
het in dit opzicht met de kennis onzer negentiende eeuw
onze beste teksten niet nog te
weI goed geschapen?
a
? Zijn
Z
veel een samenrijgsel
van
uit parlementair
a
a extracten
a
a
a druk-werk,, onze uitgebreidste "aanteekeningen"
,aa
" niet een magazijn
a a
van
zeer ongelijkwaardig
en voor het meerendeel in den
a
aa
tekst niet verwerkt materiaal?
a
aa ? En
E toch zou het ons niet
voegen aanders dan
met
eerbied
van
de B
Bosch Kemper's
a
a
K
'
GeschiedelJ~is van
Nederland
na
1830 te spreken,, want
het
G
a N
a
a 1830
a
werk is van
grooten dienst en er is niet veel anders
op
a
a
gevolgd,, bedenkelijk weinig in een t~jdvak
a van
a dertig jaren.
a
.
Zoo
wil
ik
mij
dus
vermannen,
en,
na
de
mededeeling
van
Z
a
,
, a
a
het voornf;tamste
wat
aan nieuws over de gebeur-aa
a door mij aa
tenissen van
1848 werd aa
aangetroffen,, een bescheiden
a het jaar
aa 1848
poging wagen
om tot een waardeering
van
a
aa
a het medegedeelde
te geraken;
aan te geven hoe zich dit tot
a
; ik wil trachten
a
aa
het van
ouds bekende verhoudt,, in welke opzichten onze
a
kennis er door vermeerderd wordt,, en welke leemten daarin
aa
vooralsnog
blijven bestaan,
a
aa , die wellicht aan
aa te vullen zullen
blijken uit bouwstof waarover
men thans
nog niet beschikt..
aa
a
Een
verhandeling
van
omvang
zal
E
a
a matigen
a
a
a dUB mijn reeks
van
a stllkken besluiten..
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I.

SCHIMMELPENNINCK'S
SCHIMMELPE191
NOTANDA .
1TINCK' NOTANDA.

Deze bron is niet volstrekt onbekend:: de Kempenaer
D
K
a
heeft er eenig gebruik van
voor zijn L
Levensschets
a gemaakt
aa
van
Schimmelpenninck 1)
1);; de Bosch
Kemper deelt er,, in zijn
a S
B
K
Letterkundige
Aanteekeningen,
zelfs
woordelijk
iets nit mede..
L
Aa
,
als dit in zijn geheel gelezen en
IIntusschen wil een stuk a
b'eoordeeld worden.. De
D goedgunstigheid van
a des staatsmans
aa
a
kleinzoon,, graaf
Schimmelpenninck van
Nijenhuis,, verleende
aa S
a N
mij er de vrije beschikking over..
2) .
Notanda
N
a
a 2).

Den derden Maa
Maandag
October 1847
te
D
L
a in O
1847 uit Londen
''s-Hage
overgekomen,, ten einde de opening del' S
Staten-Ha
a
Generaal
ik des ochtens dat
G
aa bij te wonen,, vernam
a
a iets
buitengewoons in de openingsrede des K
Konings moest voor-echter
wist
nog
te
verhalen
wat
l{omen.. Niemand
N
a
a
a het
zonde zijn,, en geen wonder,, daar,
verzekerd
aa , zooals
a mij later
a
werd,, de M
Ministers slechts daags
of des avonds
te voren
aa
a
van
Z.M.. moeten hebben kennis gedragen.
a de intentien van
a Z.M
a
.
Als leden del' E
Eerste Ka
Kamer in de Commissie
benoemd
A
C
om Z
Z.M.
aankomst aa
aan het Binnenhof
te ont-.M . bij deszelfs aa
B
vangen,
de H
Heeren Ma
Martini 3)
a
, waren
a
3) en ik vooraan
aa en ik
naast
den K
Koning,, die voor mij bijzonder verpligtend was,
aa
a ,
doch er zeer zwak
einde wedel' vrijer te kunnen
a uitzag.
T
a . Ten
ademhalen.
moest hij,, na
te zijn opgegaan,
a
a
a de trappen
a
aa , in
eene der kamel's
eenige
oogenblikken
stilstaan
v66r
en
aleer
a
aa
66
a
in de vergaderzaal
te
kunnen
verschijnen.
Aldaar
openbaarde
a
aa
. A aa
aa
de K
Koning zijn voornemen om het initiatief
te nemen· ten
a
einde grondwettige veranderingen
te doen plaats
hebben,,
a
aa
en bij het uitgaan
dat,
aa zeide hij mij overluid
a
a , hoezeer hij
1)
Levensberichten L
Letterkunde,, 1864
1864..
1) L
2) IIk bevracht
te dezer plaatse
mijn stukken aIleen
met de onver2)
a
aa
a
- aanteekeningen,, m:ijn opmerkingen tot de toegezegde verhande-mijdelijke aa
a
ling bewarende.
a
.
3) JJhr.. H.
sedert 1823
1823..
3)
H . B.
B. Martini,
Ma
, lid der Kamer
Ka
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- 176 -- te voren tegen dezelve was
de nood-a geweest,, hij thans
a
zakelijkheid
daarvan
gevoelde,
vooral
uithoofde
van
de
a
aa a
,
a
a
onmogelijkheid om aanders eene verbeterde wet op de ver---,
kiezingen te kunnen daarstellen.
aan den Koning
aa
. Ik
I zeide aa
K
dat,
zien kennende,, Z.M.
a , myne wijze van
a
Z .M . konde nagaan
a aa
hoezeer mij zijn voornemen verheugde.. Hij
scheen zeer,
H
overtuigd
en op het stuk gedecideerd..
,
Nieuwsgierig naar
N
aa 't
' geen nu hierop volgen zoude",
vernam
ik weinige oogenbIikken daarna
dat
a
aa a met verbazing
a
a
alIes
nog in ''vago
was,
wist wat
a
a
a , en niemand
a
a luen bedoelde·.
of wat
a voorgesteld zonde worden.. Facto,
Fa , er was
a nog
- niets,,
aan
de
zaak
gedaan;
de
Koning
had,
zooals
helaas
meestal
aa
aa
aa ;
K
a ,
a
aa
a
het geval
bij inspiratie,
a , als
a , gehandeld.
a
. Hij
H
a is,, eensklaps,
a
wist zelf niet regt wat
a hij wilde,, en dlIS,, in plaats
aa dat
a men
v66r
aleer toezegging te geven reeds voImaakt
bepaald
66 en a
aa
aa
en gereed had
hetgeen waarmede
men b~j de Statena
aa
S a
Generaal
zonde
voor
den
dag
komen,
was
alIes
onbeslist,
,
G
aa
a
, a a
en men gaf
den
vrijen
teugeI
aan
de
verbeeIding"
der
natie
a
aa
a
om zich voor te spiegelen hoedanig
iets men te wachten
had.,
a
a
a .,
Wat den Koning
aanleiding mag
Wa
K
aa
a hebben gegeven om""
zonder eenige voorbereiding,, met zuIk eene onbekookte',
zaak
te berde te komen,, is mij onbekend;; doch in stede
aa
althans
dadelijk
nade
toezegging over te gaan
a
a
a
a
aa om te be-palen
wat
a
a men doen zoude en aan
aa het werk te gaan
aa ten
einde hetgeen waartoe
men zich bepaald
had
aa
aa
a in orde te
brengen en voor te stellen,, liet men de goede burgers
denken,, praten
en schrijven en deed aan
a
aa niets,.,.
aa de zaak
totdat,
de
tijd
beginnende
te
naderen
dat
de
Staten-Genea ,
a
a
S a
-G
raal
Maart zouden bijeenkomen,, men eindelijk begreep,,
aa in Maa
een begin te moeten maken.
a
.
Was de K
Koning,, onder de bedrijven,, van
Wa
a meer liberal
a e·
&
denkbeelden teruggebragt?
Had
Z.IVI.
berouw
zich,
in
een
a ? Ha Z .M.
,
oogenblik van
a opgewondenheid,, te hebben bloot gegeven?P
Was aal dit uitstel,, al
Wa
a die slofheid slechts een gevolg van
a
onbekwaamheid
en gemis aa
aan de noodige veerkracht
van
aa
a
a
de ~ijde der R
Regeering?? Dit
D wil ik niet beoordeelen,, doch
bet is zeker dat
liet aankomen,
a men aalles op het laatst
aa
aa
, en
toen ik,, naar
den
Haag
opgeroepen
om
over
eene
zeer
aa
Haa
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177belangr~jke
aangelegenheid te worden gehoord,, den 12
12den
a
aa
Maart
1848
aldaar
aankwam,
stond
niet
aIleen
ik
zelve,
1848
a
aa
a
,
a
,
Maa
aa
maar
elkeen,, wien ik te ''s-Hage
sprak,
wegens
-Ha
a , verbaasd
aa
aa
de nietigheid der wijzigingen die toen juist door de R
Regee-, waren
a
ring aa
aan de T
Tweede Ka
Kamer,, bij de 2277 Artikelen,
A
voorgedragen,
om dergelijke voor-a
a
, en over het ongepaste
stellen te doen:: aambtenaren,
Staten-Generaal,
a
, leden der S
a
-G
aa ,
partiClllieren,
allen
waren
er
van
doordrongen;
niemand
a
, a
a
a
;
a
was
tevreden,, en de leden van
Koninklijk H
Huis zelve
a
a het K
verl)ergden dit gevoelen niet..
Dat de M
M.inisters veel meer zouden hebben verlangd
a
Da
dan
voorgesteld
was;
dat
zelfs
van
Hall,
die
afgetreden
a
;
a
a
Ha
,
a
a
}Vas,
veranderingen
zou hebben
a , op groote en doortastende
a
a
gestaan,
was
aa
a
aa , is onwaar.
aa . De
D verwijdering van
a dezen .laatste
Teeds in petto en de geringe w~jziging waarop
hij stond 1),
1),
aa
na
alles beaamd
te hebben,, toonde weI dat
a h~j,,
a overigens a
aa
op dat
a
a oogenblik gedegouteerd,, slechts eene reden van
verschil zocht,, terwijl de K
Koning van
zijne
zijde
slechts
a
een voorwendsel wenschte te hebben om hem te verwijde-ren 2)
2).. IIk geloof dus,, het er gernst voor te kunnen houden
dat
of van
a zelve of ten gevolge van
a verkeerden
a de Koning
K
raad
was
teruggetreden,
en
dat
een
deel
zijner
Ministers
,
a
M
aa
a
om hem te behagen,
een
deel
uit
eigene
overtuiging,
, in
a
,
dien geest waren.
getreden;; - dat
a
a
a geen hunner hem krachtig
heeft vQorgehouden hoe onstaatkundig
hij handelde
en
aa
a
hoe ong·elukkig zijne voorstellen,, vooral
a na
a het gebeurde
in F
Frankrijk,
door
a
a
, zouden opgenomen worden,, niet aIleen
de doldriftige liefhebbers van
doortastende
wijzigingen,
a
a
,

1)
"Zij betrof het eenigermate
gemakkelijker
maken
van
a
a
a
a het aan*
aa 1) ,Z
brengen van
in de G
Grondw~f::'t;
aa a het
a veranderingen
a
; eene wijziging waarvan
nut,, bijaldien
de inrigting der Wetgeving
niet in den grond verbeterd
a
W
werd,, niet bewezen was"
a " ((noot van
a G.
G . S.).
S .) .
ik in October
met van
2)
G
2) "Toen
,T
O
a Hall
Ha over de wijziging der Grond*
wet sprak,
vereischten van
a
a het verbeteren der Eerste
E
a , en ala
a noodzakelijke
Kamer,
der Tweede,
van
aa
a een
Ka
, van
a de amovibiliteit
a
T
, van
a het daarstellen
Ministerie
gewaagde,
dit zaken
die hij mij betnigde niet van
a te
M
aa
, waren
a
a
durven gewagen
en welke hij,, voor 't
achtte
0'''
' oogenblik altoos,
a
, ongeraden
a
a
a
(noot
vanG
(
a -G S.).
S.) .
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maar
aa zelfs door degeenen die te voren dezelve minder
noodzakelijk
zouden hebben geacht,
de behoefte
a
a
, doch thans
a
hadden
ingezien..
a
Waar mijne meening gevraagd
werd,, verbergde ik
Waa
aa
dezelve
niet,, gaf
,
a mijne verwondering en aafkeuring duidelijk
te kennen,, en deed dit onder aanderen zeer krachtdadig
aan
a
a
aa
den P
Prins van
Oranje,
die
mij
deswegen
sprak.
Ik
had
a
O a
,
a . I
a
trouwens sedert jaren
zoo dikwijls myne gevoelens,, in de
a
Eerste Ka
Kamer en regtstreeks aa
aan den K
Koning,, rondborstig
E
geuit;; ik had
van
voor
a de noodzakelijkheid
a
a veranderingen
a
de zekerheid van
de Kroon
zelve,, de nuttigheid dat
a
K
a zij
van
dezelve
zouden
uitgaan,
zoo
vaak
betoogd,
dat
a
aa ,
aa
, a mijne
meening niet twijfelachtig
konde zijn..
a
De K
Koning kende dezelve volkomen.. T
Tijdens Z
Z.. M.
D
M.
van
Kattendijke
mij,, v66r
66 de benoeming van
a den Heel"
H
a Ka
9
11),
),
aan het hoofd~- van
het D
Departement
van
Buitenlandsche
aa
a
a
a B
a
wenschte te plaatsen,
ik myne denkbeelden
.Zaken
a
aa
, had
a
Z.M.
Minister onder
Z
.M. duidelijk ontvouwd,, en betuigd niet aals M
het toen bestaande
stelsel te kunnen optreden,, hetgeen ik
aa
nog wedel" twee jaar
deed,, toen dezelfde aa
aanzoeken
aa later
a
bij mij herhaald
werden..
aa
Juist om die reden vermijdde de Koning,
J
K
, hoe verplig-tend ook aanders,, mij over iets dat
Gron~wet betrof te
a de G
raadplegen,
aa
, en werd dan
a ook voorzeker in het denkbeeld,,
om zich met mij buiten gesprek over die zaken
te honden,,
a
door diegeenen gesterk~,, die reeds in zijn vaders
tiid ge-a
2)
.
om
mij
zoo
mogelijk
te
verwijderen
2).
ijverd hadden
a
1)
1)

6 Oct.
6
O . 1841.
1841 .
"Ik
te hebben
,I moet dan
a ook bekennen dezulken vaak
aa in de hand
a
gewerkt,, door reeds kort voordat
Nederlandsc.he
HandelmaatHa
aa a ik met de N
a
,
schappij
naar
Amsterdam
verplaatst
werd,, een ministerie te weigeren en
a
aa A
a
aa
later
Secretaris
van
Koning volledig had
a
((nadat
a a ik als
a
S
a
a Staat
S aa den ouden K
a
leeren kennen)) dit weder te doen kort nadat
Rusland
terugkwam.
a .
a a ik nit R
a
Aldaar
A
aa had
a ik mij begeven omdat
a mij die missie voor een korten tijd niet
onaangenaam
was,
ik weI bevroedde dat
aIleen
aa
aa
a , niettegenstaande
aa
a zij mij a
werd aangeboden
omdat
Ministers waren
die de gewoonte
aa
a er onder de M
a
wenschten af te snijden welke._ de K
Koning had
a om, mij ((hoezeer buiten
functie)) in veele zaken
te raadplegen,
rapporten
om
a
aa
, en veele hunner
'
a
consideratie
en aadvies toe te zenden"" ((noot van
G. SS.).
- D
De Ha
Handel-a
a G.
.) . -2)
2)

-
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Hoezeer ik dus den K
Koning,, gedurende de welnlge
H
dagen
van
mijn
verblijf
te
's
Rage,, meermalen
zag
a
a
' Ha
a
a en sprak,
a ,
was
a het eerst nadat
a a hij de bekende mondelinge mededeeling
aan den P
President der T
Tweede Ka
Kamer deed ((waarbij
hij de·
aa
aa
lneening der SStaten...Generaal
a
a
-G
aa uitlokte,, onder bijvoeging dat
hij daartoe
buiten
raadpleging
zijner
Ministers
was
overaa
M
a
aa
gegaan),
dat
Z.M.
mij
over
den
staat
van
zaken
sprak.
aa ), a Z .M .
aa
a
a
a .
Mijne komst met dit voorval
M
a combineerende,, heeft men
destijds zeer natuurlijk
gedacht,
Koning tot
a
a
, dat
a ik den K
dien stap
had
a
a bewogoen,, doch dit is onjuist.. IIk moet ge-looven dat
Koning door aanderen
met den slechten in-a de K
druk van
zijn
voorstel
(bij
de
27
wetsontwerpen)
a
(
27
) bekend
gemaakt,
tot de bovengemelde mededeeling aa
aan
aa , eensklaps
a
den P
President heeft besloten en aa
aan dit voornemen,, zonder
iemand
verder te raadplegen,
a
aa
, heeft gevolg gegeven in dier
voege zooals
geschied is..
a
Nimmer zonde ik,, hoezeer de zaak,
N
aa , zooals
a de omstandiga
11eden toen stonden,, goedkeurende,, tot eene dergelijke-irreguliere mondelinge communicatie,
a , met bijvoeging van
a
het voor zijne M
Ministers zoo honend' aappendix,, geadviseerd
a
hebben..
Intusschen
stond de K
Koning mij,, na
afha.ndeling
van
I
a a
a
a
Jlet onderwerp waartoe
ik te 's-Rage
gekomen was,
aa
' -Ha
a , op miju
verzoek een aafscheidsgehoor toe,, zonder mij vooraf
a wegens-.
de zaken
te hebben onderhollden,, hoezeer ik hem dagelijks.
a
a
.
ontmoette;; en toen eerst,, bij de laatste
audientie,
sprak
a
8
,
a
aa
hij daarover,
ik,, naar
aa
, als
a wanneer
a
aa gewoonte,, myne meening-geheel en aal openbaarde
en naar
aanleiding van
aa
aa aa
a het gesprek
verklaarde,
gebruiken,,
aa
, mij volstrekt niet te kunnen laten
a
tenzij ik de zekerheid bekwam
Koning in ruimer
a , dat
a de K
denkbeelden tot wijziging der G
Grondwet,, als
a daarstelling
aa
van
een
Ministerie,
ontbindbaarheid
der
Tweede
Kamer,
aa
T
Ka
,
a
M
,
verbetering del" Eerste
enz.. enz.. mogt willen tredeD,, en
E
tenzij ik met de formatie
van
Ministerie,, waarvan
a
a het M
aa a ik
een deel zoude moeten uitmaken,
a
, werd belast.
a .
maatschappij
werd naar
verplaatst
naa de B
Belgsche omwenteling;;
aa
a
aa Amsterdam
A
a
aa
Schimmelpenninck was
van
Dec..1836,
S
a Secretaris
S
a
a Staat
S aa -van
a Nov.
N . 1835
1835 tot D
1836,
en gezant
in R
Rusland
van
Juni 1837
a
a
a J
1837 tot den zomer van
a 1840.
1840 .
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De Koning
konde destijds (14
Maart)) nog tot niets
D
K
(14 Maa
dergelijks besluiten,, hield zich op de vlakte,
a
, liet mij ver-trekken zonder zich zelfs openhartig
uit te laten,
a
a
, zoodat
a
' a
ik vol bezwaren
voor 't
algemeen,, maar
a
aa voor mijzelven
verheugd van
niet gemoeid to, zijn,, dienzelfden
a
a in de zaken
Rotterdam
vertrok en den aanderen ochtencl
aavond naar
aa R
a
15
W oensdag
Maart naar
Londen stoomde..
W
a den 15den
Maa
aa L
Dadelijl{ echter na
Da
a mijn vertrek schijnt de Koning
K
spijt te hebben gevoeld van
te hebben laten
weggaan,
a
a
aa ,
en reeds den volgenden dag
werd mij over O
Ostende en
a
verder regtstreeks op het dringendst geschreven,, om zonder
verwijI naar
Rage terug te komen.. De
brief 1),
1), over
aa ''s Ra
D
Ostende
verzontlen (waarschijnlijk
hier of daar
O
( aa
aa opgehouden),
),
kwam
mij ter hand
terzelfder tijd aals het duplicaat,
a
a
aa , mij op
19
Zondagmiddag
door den G
Gen.eraal
ter
. aa van
Z
a ,
a den 19den
a Tuyll
T
hand
gesteld..
a
Uithoofde van
die vertraging
ontving ik,, met den
T-T
a
a
brief,, de Staatscouranten
welke mij het aadres d<tr Tweede
S aa
a
T
Kamer van
16den Maa
Maart bekend maakten
aan
Ka
a den 16
aa
((waarbij
aa
aa
den K
Koning de wijzigingen werden voorgedragen
welke
a
dezelve wenschelijk aachtte),
), en tevens het besluit van
a Z.M.
Z.M .
van
17
Maart,
waarbij
de
Koning
aan
de
bewuste
Commissie
a 17 Maa ,
aa
K
aa
C
tegelijk de voordragt
Ministerie,, en van
a van
a een M
a de wijzigingen
in de G
Grondwet te brengen,, in handen
gaf.
a
a .
V66rdat
had
vergeleken,, scheen
V66
a ik de dagteekening
a
a
mij de oproeping van
den
Koning
welke
ik ontving,, naa
K
a
het gesprek dat
ik
met
Z.M.
had
gehouden,
't
a
Z .M. a
, als
a
' ware
a
een bespotting te zijn.. Mij
alles
M op te roepen en tevens a
nit zijne en uit mijne handen
te plaatsen
in die van
a
aa
a -'een
2) ; dit scheen mij
hoop deels ultra-liberalen,
2);
aa
, deels radicalen
a
a
belagchelijk.
en aalles-a
. IIk voelde mij diep verontwaardigd
aa
en
om
te
blijven.
zins gestemd om niet te gehoorzamen
.
a
De vergelijking der dagteekeningen,
D
, de mededeelingen
a
van
den Generaal
het
a
G
aa nopens het gebeurde,, en daarbij
aa
peremptoire van
aan mij gegeven"deden
mij echter
a den last
a
aa
,
van
veranderen.
a gedachte
a
a
.

my

I} Gedrukt
bij de B
Bosch Kemper
V, lett.. aantt.
1)
G
K
V,
aa
. bI.. 233~
233,
2) D
Doorgehaald:
een Jaoobijn
van
2)
aa : ,,"waaronder
aa
a
a den eohtsten stempel."
."
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181 a
de demonstratien
die er,, nadat
1Ik vernam
a
a a ik was
a opge-roepen,, te ''s-Rage
hadden
plaats
gehad;
des
-Ha
a
aa
a ; de radeloosheid
a
Konings;; het gebruik dat
en verachtelijke
intriganten
1)
K
a lage
a
a
a
1)
van
de zwakheid
van
den SSouverein hadden
gemaakt,
a
a
a
a
aa , en
het besluit,, door hem in eene soort van
a geheel ongegronde
alweder
aangst en vertwijfeling genomen,, om helaas
aa zich a
evenals
te
Brllssel
a
la
tete
du
mouvement
te
stellen,
a
B
a a
, dus
verder te £,aan
Kamer of de Na
N atie wilde,, en
aa dan
a zelfs de Ka
zich in de aarmen van
a eene nietige minderheid del" Tweecle
T
Kamer te werpen,, met aadjunctie van
den H
Heer D
Donker
Ka
a
Curtius,, een del" heetste ultra-liberalen,
Professor
C
aa
, en van
a P
Thorbecke,, den aallerslechtste nit de coterie del" H
HollandT
a sche Ja
Jacobijnen..
Men kan
ligt bevroeden hoedanig
ik te moede was,
M
a
a
a ,
toen ik,, ten gevolge del" gegevene inlichtingen,, zag
a hoe
geru]rt,, en hoe de
aalles reeds was
a bedorven en uit elkander
a
Koning"
de
doelmatige
inrig"ting
van
011S
Staatshuishouden,
S
aa
K
a
a
,
bij mijn vertrek uit H
Holland
nog
zoo
gemakkelijk
te bewerk-a
a
stelligen,, door de dwaaste
roekeloosheid schier onmogelijk
aa
had
a gemaakt.
aa .
Diep treurig waren
dan
D
a
a ook de indrukselen,, waaronder
aa
ik Maa
Maandalgavond
over
Ostende
vertrok.
a a
O
.
Daar ik ten slotte begreep niet te kunnen weigeren
Daa
om te gehoorzamen,
a
, voor zooverre mijne overkomst betrof,,
verzuimde il{ geen oogenbIik,, en niettegenstaande
aIle tegen-aa
a
' ochtends te
spoeden kwam
ik 'W
'Woensdag
den 22
22sten '8
a
a
aan,
nachten
al reizende te
a
''s-Rage
-Ha
aa , na
a twee slapelooze
a
a
hebben doorgebracht.
a
.
Gedeeltelijk op den spoorweg van
Rotterdam
naar
a
R
a
aa
G
R
, vernam
a ik wat
a er al
a
''s-Hage,
-Ha , en verder in de Residentie,
weder gebeurd was;
a nieuwe demon-a ; hoe ten gevolge van
stratien
en kleine beroeringen,, zoo te ''s-Rage
als
Amsterdam,
-Ha
a A
a ,
a
alles
naar
eene
Revolutie
helde:
hoe
de
Heer
Donker
Cur:
H
D
C a
aa
R
tins intusschen aa
aan het hoofd van
was
a Justitie
J
a geplaatst,
aa ,
hetgeen de zaken
verder uit hun verband
llad
a gerllkt en
a
a
1)
1)

"De
Hemel weet welk soort van
a wezens,, met wie de Koning
K
,D H

mij onbekende betrekkingen onderhield"" ((noot van
a G.
G . S.)
S .)

- 118282 a
de democratische
partij
vaster
voet had
1);; hoe de
a
a
a geg-even
-T
1)
vorige M
Ministers DOg aIleen
de loopende zaken
bij
de overige
a
a
departementen
waarnamen.
a
aa a
. Ik
I vernam
a , verder dat
a de leden
del" C
Commissie niet in staat
een M
Ministerie te vormen,,
aa waren
a
dat
a zij zich niet wisten te redden en in de ellendigste ver-legenheid verkeerden,, dat
a er dientengevoIge een staat
aa van
a
spanning
en. a
anarchie
bestond;
dat
de
grootste
deugnieten,
a
a
; a
,
de nietigste menschen reeds met ministerien
8 door hunne
dagbladen
werden gedoodverfd;; dat
een woord aaIle be-a
aa in 66
zadigden
met schrik bevangen
waren
en het slechte yolk
a
a
a
van
vreugde opsprong.. IIk vernam
dat
a
a
a men de ellendige
gesteldheid,, waarin
de
zaken
gebragt
waren,
be-aa
a
a
a
, alg-emeen
a
greep en rondzag
die men konde vertrouwen
a naar
aa iemand
a
en die de zaken
zoude willen opnemen..
a
Allen die mij ontmoetten (want
men wist mijne op-A
( a
roeping)) betuigden
mij dat
a
a zij hunne hoop op mij gevestigd
hadden,
a
, dat
a ik m~jne medewerking niet mogt weigeren,, dat
a
ik hen voor eene dreigende omwenteling bewaren
moest..
a
Alles wat
gaf
A
a ik vernam
a
a mij dan
a ook,, ik mag
a het niet
verzwijgen,, niet aaIleen de zekerheid van
a het gevaar
aa waarin
aa
men verkeerde,, maar
aa tevens van
a de onbegrijpelijke losheid
en roekeloosheid waarmede
het hoofd van
aa
a den Staat
S aa hana delde,, van
de aafhankelijkheid
waarin
hij geraakt
was
a
a
aa
aa
a van
a
ellendig-e wezens,, wien hij nit gebrek aa
aan moreele kracht
a
niet konde weerstaan,
aa , en die hem en het land,
a , zoo Dlel1
niet tussCheJlbeide trad,
stond
a , g~eheel zouden bederven.. Men
M
op den rand
des
afg~ronds.
a
a
.
Intusschen hoezeer ik,, reeds te 11 uur in den Haa
Haag
I
gekomen,, dadelijk
den Koning
van
mijne aa
aankomst had
a
K
a
a
1) "Ret
gebeurde met Donker
en de rol door hem gespeeld is mij
1)
,H
D
steeds raadselachtig
gebleven.. Heeft
hij,, in de moeilijke oogenblikken
aa
a
H
die kort na
waren
voorgevallen,
a mijn ver-trek uit ''a-Hage
-Ha
a
a
, wezenlijk dienst
gedaan,
men bij mijne komst te ''s-Hage
scheen te gelooven,, of
aa , zooals
a
-Ha
hebben die diensten,, zooals
anderen
meenen,, hierin bestaan,
a
a
aa , dat
a hij,, na
a
eerst demonstratien
geprovoceerd te hebben en daartoe
van
a
aa
a verschillende
werktuigen te hebben gebruik gemaakt,
was
' zaft,l
a
a
aa , dezelve toen hij in 't
heeft gestuit?? Dit
alles is door mij nog niet te beslissen,, hoezeer ik uit
D
a
veele omstandig:h.eden,
gebleken,, TIl.oet opmaken
dat
a
,a
, aan
aa mij naderhand
a
a
a
a hij
aan het gebeurde niet geheel vreemd moet geweest zijn"
G.. S.).
aa
" ((noot van
a G
S .) .
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kennis gegeven,, werd ik- eerst tegen den avond,
a
, en nader~
a
,
wegens onpassel\jkheid
van
Z.M.,
anderen morgen
a
a Z
.M., tegen den a
om 99 uur beschreven.. Dit
gaf
D
a mij rnimen t~jd tot beden-ken,, hoezeer ik mij reeds voorgesteld had
ik de
a hoedanig
a
staat
zaken
waarsch~jnlijk
zoude vinden,, en niet zeer
aa van
a
a
aa.
a
misgetast
had.
Thans,
a . T
a , TIU ik g'eheel op de hoogte was
a 1),
1 ),
konde ik nagenoeg
tot een besluit komen,, zelfs v66rdat
a
66 a
ik nog den K
Koning" gezien had,
des
a , en toen ik derhalve
a
werd toegelaten
was
voorbereid..
aanderen daags
aa
a
a ik op alles
a
IIk yond den Vorst geheel ter neder geslagen,
a
, zenuw-aachtig,, radeloos,
a
, dringende in zijne bede dat
a ik mij aan
aa
eene plaats
in het Ministerie
niet
zonde
onttrekken,
dat
aa
M
, a ik
mij bij de leden der Commissie
zonde voegen,, dat
C
a mijne
Londensche missie voor mij open zoude blijven,, zoo ik
L
slechts tijdelijke hulp wilde aa
aanbieden 2)
2).. IIk antwoordde
a
daarop
aan
Koning op den beleefdsten voet,, maar
aa
aa den K
aa met
de meeste vastheicl,
dat
hij
zich
te
laat
bedacht
had;
a
, a
aa
a
a ; dat,
a ,
toen ik weinige dag'en
te voren in 's-Hage
was,
met
' -Ra
a
a , alles
a
behulp van
eenige knappe
en bezadigde
lieden zeer g'oed,,
a
a
a
in het belang
van
en van's
Ronings H
Huis,, ware
a
a het land
a
a ' K
a
te schikken geweest,, doch dat
toen niet had
a de Koning
K
a
willen besluiten,, en TIll daarentegen
zoover
was
geg"aan,
a
aa
,
aa
de zaken
zoodanig
uit
zijne
handen
had
gegeven
en
alies
a
a
a
a
a
a
in dier voege yeranderd
h.ad,
a
a , dat
a ik geene mogelijkheid
zag
betuig~de
a om tot een goed einde te geraken.
a
. De
D Koning
I
dat
inzag,
a hij aaIle zwarigheden
a
a , doch dat
a hij en de leden
der C
Commissie gezind waren
a
a
aalles te doen om de zaken
teregt te brengen;
hij
zeide
te
gevoelen
dat
men
op
den
a
;
a
rand
yan
stond,, en hij
a
a de omwenteling en van
a de aanarchie
a
bad
mij ten slotte DIij niet te onttrekken om hem en het
a
land
daaruit
te redden..
a
aa
1)
Qudste zoon had
hoe
aa
1) "Mijn
,M
a mij ook in bijzonderheden verhaald
moeijelijk de gesteldheid der C
Commissie was;
Thorbecke,, dien
a ; dat
a zelfa T
hij aals mijn vijand
kende,, hem was
aanspreken om hem te betuigen
a
a komen aa
hoe men naar
a
aa mijne komst verlangde,
a
, ''t geen in den mond van
a dien man
voorwaar
G. SS.).
aa zonderling klonk"
" ((noot van
a G.
.) .
2) "Ongetwijfeld
geschiedde dit alles
volgens aafspraak
Donker,,
a
aa met D
2)
,O
die gedurende eenige dagen
handelde
en bet oor
a
aals eenige raadsman
aa
a
a
des Konings
had"
G.. S.)
S.)..
:
a " ((noot van
a G
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ook
T
a , hoe ongunstig de zaken
a
a
a onl blijvend goed
stonden en hoe weinig kans
er ook was
te doen,, ik mij door geene personeele considel"atien
wilde
a
(loen terughouden van
te traehten
de zaken,
vool"
a
a
a
, aalthans
a
het oogenblik,, te redden,, doeh dat
a ik van
a hem zelve,, v66r
,64
en aaleer het te beproeven,, zekerheid omtrent eenige punt en
moest erlangen,
Konin.g opnoemde.. Z.M.
a
, welke
- ik den K
Z .M. wilde in
aanvaardde;
aa aa
aa
; h~j
aalIes treden en aalles toegeven,, mits ik de zaak
wensehte sleehts dat
Commissie van
17
a 17
a ik met de leden del" C
Maart sprak
daarenaa
aalies sehikte.. IIk verlangde
a
aa
Maa
a en daarmede
tegen dat
Koning niet dadelijk
besliste,, doeh waehten
a de K
a
a
zonde tot ik hem op sehrift de bewuste punten nader
opgaf,
a
a ,
waarop
ik dan
antwoord zonde aafwaehten,
a
, be-aa
a sehriftelijk a
lovende rnijn brief binnen. een half
llur aa
aan ZZ.M.
a
.M . te zullen
zenden..
Binnen een kwartier
uurs had
de K
Koning een brief
B
a
a
van
m~j
ontvangen,
welke
volmaalrt
beheIsde
wat
a
a
,
aa
a ik monde-1)..
Iling' gezegd had
a 1)
V66r
aa zal
a het :niet overbodig
V66 en aaIeer verder te gaan
zijn te melden de redenen waarom
ik den K
Koning zulke
aa
formeele en bepaalde
voorwaarden
moest voorsehr~jven en
aa
aa
daarop
sehrifteIijk antwoord
van
aa
a
a Z.M.
Z.M . zelye verg-en..
Ik
I had,
a , naal"
aa ik niet mag
a verbergen,, zoo ongeloofelijl{
veel Iosheid,, ((ik moet de woorden gebruiken)) onbezonnen-heid en weifeIing in het gedrag
gedurende
a van
a den Koning
K
den laatsten
tijd
opgemerkt;
al
het
gebeurde
deed
mij zoo
;
a
aa
duidelijk inzien hoe Iigtvaardig
Z.M.
aan
raad
van
veraehteaa
Z .M. aa
aa
a
a
lijke wezens,, die ik niet kende,, gelloor seheeu te geven,,
hoe eensklaps
en onbedaeht
h~i van
a
a meening veranclerde
a
a
en daarop
dadeIijk,
invallen,
a
a
a
, handelde,
a
,
aa
, als
a bij onverwachte
1)
gewaagt
in zijne bijdrage
tot de grondwetsherziening
aa
a
1) "Thorbecke
,T
van
brief.. Nimmer
heeft zoodanige
brief bestaan
a een anderen
a
N
a
aa en nimmer
ben ik een enkel oogenblik van
stelsel afge
a
a het door mij aa,ngenomen
aa
gaan.
men den brief leest ziet men dadelijk
dat
a
a zij naar
aa het
aa . Wanneer
Wa
verdichtsel van
de tweede zoude moeten zijn,, ''t geen
a den Professor
P
onmogelijk is,, daar
bl~ikt dat
naa het eerate
aa uit den datum
a
a zij dadelijk
a
gesprek met den Koning
is geschreven"" ((noot van
K
a G.
G. S.).
S .). - - De
D zeer
bekende brief is gedrukt bij de Bosch
Kemper,
B
K
, V,
V, 266.
266.
M
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aan den K
Koning"
a ik voorzag
a volstrekt geen nut,, noch aa
aan zijn H
Huis en evenmin aa
aan mijn land
te
zelven,, noch aa
a
kunnen doen,, zoo ik vooreerst hemzelven niet zooveel
mogelijk aa
aan vaste
banden
legde;; van
a
a
a welke gelegenheid
ik dan
gebruik te maken
om deg'enen,,
a ook moest trachten
a
a
aa
aan
wie hij voor het oogenblik de magt
in handen
h~d
a
a
a
gegeven,, en die ik vreesde dat
hem
een
verkeerden
weg
a
zouden doen inslaan,
in hunnen loop te
aa , tevens zoodanig
a
beperken,, dat
a zij moeijelijk zouden kunnen uitspatten.
a
. Uit
U
aal het reeds vooraf,
a , maar
aa vooral
a goedurende de laatste
aa
maanden
gebeurde had
ik de overtuiging dat
aa
a
a ons land,
a ,
hetwelk onkunde en onvoorzigtigheid te gronde rigtten,,
onmogelijk langer
op den bestaanden
voet,, niet geregeerd
a 0
aa
dit ""vas
konde
((want
a
a het niet geweest)) maar
aa geadministreerd
a
worden:: ik had
de innige overtuiging,, wanneer
ik de
a
a
zwakke
en precaire
g·ezondheidsstaat
Koning·s en daarb~j
a
4 a
aa des K
aa
de groote ongeschiktheid van
den
zoo
verregaande
onvoora
aa
zigtigen opvolger aa
aanschouwde,, dat
Huis van
Oranje
a het H
a O
a
,
zich onmogelijk,, op den duur,, in ons land
zonde kunnen
a
staande
houden,, wanneer
diegenen van
aa
a
a deszelfs leden welke
stuurden,, of,, zooals
de zaken
stonden,, sturen moesten,,
a
a
langer
de handen
aan het roer hadden.
a
a
aa
a
.
De
regeering
van
Willem II ((wien het niet aan
D
a W
aa vermogens
ontbrak,
van
a , doch die het goemeend eigenbelang
a
a zich en de
zijnen boven alles
beoogde)) had
reeds eene zee
a
a ons land
a
van
ongeluk berokkend.. Wat
a
Wa was
a er nu verder van
a zijne
opvolgers te wachten?
Dat
zij
het
Huis
van
Oranje
van
a
? Da
H
a O a
a
dien zetel,, waarop
het
zoo
vast
had
kunnen
gevestigd
aa
a
a
worden,, zouden afwerpen
en het Va
Vadel"land
tevens in den
a
a
grond zouden bederven,, waarmede
zij reeds verre gevorderd
aa
waren.
Er bestond dus in mijn oog geen aander middel.,,
a
. E
ten einde het bestaan
van
van
aa
a ons land,
a , onder het Huis
H
a
Oranje,
te
verzekeren,
dan
om
de
constitutie
zoodanig
te
O a
,
, a
a
veranderen
als
aan
dit H
liuis,, aan
a
a
aa
aa de eene zijde,, eene eer-volle existentie,, die dan
a nog nut konde doen,, zoude ver-zekeren,, en aa
aan de aandere zijde hetzelve onschadelijk
zoude
a
maken
en het Vaderland
eene
geschikte
en
krachtige
regeea
Va
a
a
ring zonde verschaffen,
meer
onafhankelijk
van
de
personeele
a
a
a a
,
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hoedanigheid
der Leden
van
dat
Huis.. D
Dit denkbeeld
a
L
a
a L
konde niet worden verwezenlijkt
dan
door
onze
constitutie
*
a
wezenlijk vertegenwoordigend te maken
en mear nabij
de
a
a
Engelsche te brengen,, met aaIle deszelfs hoofdingredienten
E
8
van
Ministerie,, verbeterd verkiezingsstelsel,, ontbindbaara
M
aa heid der T
Tweede Ka
Kamer,, verbetering der E
Eerste Kamer
tot
Ka
een krachtig
lichaam,
enz.
enz.
Wanneer
dit
geschiedde,
a
aa ,
.
. Wa
,
dan
konde men aalthans
als vergoeding voor de drukkende
a
a
a
kosten welke het koningschap
met zich
a in ons klein land
a
sleept,, eene "V'8iste
en veerkrachtige
regeering erlangen,
a
a
a
, die
zonder door dien
aalIes goeds zonde kunnen daarstellen
aa
tegenstand
te worden verlamd,
a
a
, welke een kleingeestige naijver
a
steeds heeft opgewekt tegen aaI degenen,, die bij absentie
a
van
Huis van
Oranje
de zaken
hebben bestuurd..
a het H
a O
a
a
Eene zoodanige
herschepping van
E
a
a onze inrigtingen in
eenen monarchalen
doch vrijgevigen zin konde alzoo
aIleen,
a
a
a
a
,
in mijn oog,, een redmiddel opleveren,, zoowel voor het
Huis van
Oranje
als voor het Va
Vaderland.
H
a O
a
a
a .
Riervan
doordrongoen begreep ik dat
R
a
a het mijn pligt
was,
al te doen wat
a , a
a in mijn vermogen was,
a , om zoo iets,,
hij de gelegenheid welke zich thans
aanhood,, te bereiken;;
a
aaik moest derhalve
trachten
a,en Koning
en de Commissie
a
a
K
C
daartoe
te stemmen en te verbinden,, hoe moeijelijk zulks
aa
ook mogt zijn,, wanneer
ik naging
welke neiging·en tot het
a
a
alleenheerschend stelsel,, welke vasthoudendheid
op dat
a
a
a punt
bij den Koning
aan
de eene z~jde bestond,, en hoe onge-I
aa
lukkig hij zich,, aan
aa de aandere,, in handen
a
. gegeven had
a van
a
menschen,, die,, aals louter theoristen,, verre van
de
lang"a
a durige ondervinding in andere
landen
te willen raadplegen
aa
a
a
of aachten,, eene alles
orertreffende gehechtheid aa
aan eigen
a
stelsels en bespiegelingen hadden
ten Ltoon gespreid,, en
a
daarbij
dan
aa
aaltoos -yeel meer helling tot de democratie
a
a
tot de monarchie
hadden
getoond..
a
a
Er moest echter tevens iets dadelijk
gedaan
E
a
aa worden..
Ret immediaat
afgeweerd en de zaken
H
aa gevaar
aa moest worden a
a
vooreerst uit de verw,arring,
waarin
zij
zich
bevonden,
gered
,
a
, aa
worden,, hetgeen zeer moeijelijk was,
a , zonder zich op eene
gevaarlijke
wij,ze in te laten
met degenen,, aa
aan wie de
aa
a
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Koning zich zoo onbedacht
had
K
a
a overgegeven en wier invloed,,
wanneer
men
dien
versterkte,
onmogelijk
a
, het naderhand
a
a
zonde maken
eenig blijvend nut te stichten..
a
Om aIle
die redenen was
aleer
a
O
a het dat
a ik,, v66r
66 en a
iets verder te beproeven,, vooreerst den Koning
zoo V'ast
K
a
mogelijk moest verbinden om zich aaIle de noodige verandearing~en te laten
welgevallen,
en
ten
tweede
het
op
zoodanig~e
a
a
,
a
wijze doen dat,
a , als
a het ware,
a , in weinige trekken door hem
en de leden der Commissie
erkend werd welke die verande'"
C
a
ringen z011den zijn..
Hiertoe moesten de voorwaarden
strekken door mij aan
H
aa
aa
den K
Koning schriftelijk voorgedragen
en
die,
zoo
zij
door
a
,
hem met goedvinden der Commissie
werden aangenomen,
C
a
,
aIle vastheid
welke verkriigbaar
aanbieden..
a
a
aa was,
a , zouden aa
Eenige
mijner landgenooten
hebben mij bijzonder kwalijk
E
a
a
genomen dat
aan mijne bemoeijing in de zaken
had
a ik aa
a
a ver-bonden de voorwaa-rde
om. niet aIleen
degenen met wie ik
aa
a
zoude optreden te kunnen uitkiezen,, of om het zachter
uit
a
te drukken aan
Koning voordragen,
aa den K
a
, maar
aa om mijzelven
als
eersten J\iiuister
of P
President van
den Raad
a
M
a
I aa (volgens
(
hunne weIwiIlende uitdrukking)) op te dringen..
Dienaangaande
is de uitlegging niet moeijelijk.. Ret
D
aa aa
H
was
nit
a niet om een buitengewoon gezag
a op den Koning
K
te oefenen
dat
verlangde,
a ik zulk een standpunt
a
a
, het was
a
om hem te kunnen
redden nit den maalstroom,
hij
aa
, waarin
aa
verdiept.. Na
Na a
al het gebeurde,, naa aaIle zwakheid
zich had
a
a
door hem ten toon gespreid,, konde hij g~een ontzag
a meer
inboezemen aa
aan die verlaten
wezens,, die zijn oor hadden,
a
a
,
en die,, om redenen welke het mij niet voegt te onderzoeken,,
niet aJleen
zulk eenen verwonderlijken invloed op hem
a
hadden
verkregen,, maar
a
aa wien hij inderdaad
aa onderworpen
was.
Zoolang
zij
slechts
afzonderlijke
Ministers
om hem
a . Z
a
a
M
heen zagen,
de zaken
op het
a
, bleven naar
aa hunne gedachie
a
a
oude;; het nieuwe ministerie zoude hen geen ontzag
a hebben
kunnen inboezemen,, doch nu dat
aan dat
a een hoofd aa
a mini-sterie werd g~egeven,, moest dit hun doen zien dat
a de zaak
aa
veranderd
was,
dat
de
vorige
intrigues
Diet
meer
zouden
a
a ,
a
kunnen voortgaan,
aa , dat
a hun rijk' uit was,
a , dat
a zij mij met
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den Koning
te obsedeeren niet meer winnen zouden.. Hieraan
K
H aa
beantwoordde
de
zaak
dan
ook
volkomen;
doch
veel
grooter
a
aa
a
;
nut moest zij tegelijk hebben..
De
van
Staat
D post van
a Secretaris
S
a
a
S aa was
a afgeschaft
a
a en
door deze afschaffing
was
a
a
a de eenheid van
a bestuur geheel
vernietigd,, daar
van
uithoofde
aa de Directeur
D
a het Kabinet
Ka
va,n
zijne veelvuldige andere
bezigheden
hem
slechts
voor
a
a
een klein gedeelte konde vervangen.
Koning toch
met
a
. De
D K
L
ieder zijner Ministers
afzonderlijk
werkende,, werd er vol-M
a
strekt naar
aa geen geheel of geregeld plan
a gehandeld,
a
, en de
a
zaken
ondervonden daarvan
noodwendig een aallergrootst
aa a
nadeel.
g"emis moest de President
van
a
. Dit
D
P
a den Raad
Raa aanaa vullen,, aIle
belangrijke
zaken
die in den Ministerraad
a
a
a
M
aa voor-kwamen
of moesten voorkomen,, konde hij vooraf
a
a met den
K
Koning bespreken en overleggen,, v66rdat
afzonderlijke
66 a de a
Ministers
dezelve met den K
Koning behandelden;
M
a
; h~j konde
Z.M.,
met hetgeen bij speciale
Ministe-aalles met Z
.M ., in verband
a
a M
ries omging,, onderzoeken en voorbereiden;; het gaf
a den
Koning een groot gemak
bij het werk en eene eenheid
K
a
aan d& aadministratie
die aanders niet konde bestaan;
aa
a
aa ; niets
stuitends had
Koning zelven,, wiens meening"
a het voor den K
Ministers slechts
aaltoos werd geraadpleegd;
aa
; doch daar
aa de M
ieder op hunnen dag
in
de
week
kwamen
en de P
President
a
a
van
den Raa
Raad daarentegen
dit dagelijks
deed,, droeg de
a
aa
a
Koning van
eerder en meer geregeld
K
a het geheel del" zaken
a
kennis,, voor zooverre zij belangrijk
waren,
a
a
, en hij konde,,
President over aalIes wat
bij voorbeeld,, met den P
a gebeurd
was
of
gebeuren
moest,
spreken.
De
betrekking
gaf
a
,
. D
a dus
nagenoeg
denzelfden invloed 'welken te voren die van
a
a
van
Staat
SSecretaris
a
a S
aa gegeven had,
a , met dit onderscheid,, dat
a
in die kwaIiteit
met K
Koning 'W
'Willem ook de kleinste zaken
a
a
behandeld
werden,, dat
a
a een aallerverschrikkelijkst onnoodig
tijdverlies veroorzaakte,
de wezenlijk belangrijke
aa
, waarbij
aa
a
zaken
vaak
President zich nn slechts tot
a
aa leden,, terwijl de P
de gewigtige bepalende,
aan ieder speciaal
a
, aa
aa departement
a
overliet om de mindere zaken
buiten hem af te doen..
a
Het verwijt aa
aan mij gedaan,
H
aa , dat
a ik mij niet eenvoudig
door den K
Koning in B
Buitenlandsche
Zaken liet gebruiken
a
Za
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en mij vermeette een M
J\finisterie te formeeren,, is verder zeer
zonderling.. Hoe
was
H
a het mogelijk dat
a ik,, volstrekt niet
gezind zijnde om. mij met een revolutionnair
Comite in te
a
C
laten
of te vereenigen,, anders
doen konde om. dit te ver-a
a
mijden?? Hoe
konde ik hoopen de gevaren
van
H
a
a het oogen-blik te boven te komen,, zonder naast
mij te hebben eenige
aa
personen die ik relrende,, aalthans
in zoodanig
oogenblik,,
a
a
bruikbaar
te
zijn?
aa
?
Verder bestonden er redenen in de omstandigheden
V
a
van
alles aafdoende waren.
a het oog-enblik die a
a
. Hetgeen
H
Ltoch
door mij in de eerste plaats
te bewerken was,
aa
a , wilde ik de
dreigende gevaren
afwenden,, was
a
a
a om het provisioneel bestuur
(als
het ware
een Comite
Revolutionnair)
Konin.g
(a
a
C
R
a ) dat
a de K
had
a daargesteld,
aa
, te verlammen,
a
, te vernietigen,, en door een
legaal
Comite
was
aa bestuur te vervang·en.
a
. Zoodanig
Z
a
C
a klaaraa blijkelijk de voorlooper van
ik het
a Revolutie,
R
, en wanneer
a
personeel daarvan
aIle
elementen
aa a naging·,
a
, vond ik daartoe
aa
a
in "hetzelve
vereenigd.. Thorbecke
heeft in zijne aa
aanmerkingen
,
T
zijne verwondering te kennen gegeven dat
a ik niet eenvoudig·
bij hem en de zijnen ben ingetreden:: zoude die aa
aanmerking
wezenlijk uit onkunde en gebrek aan
kennis van
aa
a zaken
a
voortspruiten?? IIndien ik een revolutionnaire
staat
van
zaken
a
aa a
a
had
willen in de hand
werken,, dan
a
a
a had
a ik niet anders
a
,
moeten doen..
Om aa
aan hun C
Comite eenig vertrouwen te doen winnen.
O
wist ik ((met aaIle moderatie
gezegd),
a
), dat
a ik noodig werd
geoordeeld.. Waarom
werd
ik
met
zooveel
verlangst
tege-Waa
a
moet gezien?? Men
dacht
mij
als
instrument
tot
consolia
M
a
'deering
van
hun bestaan
te gebruiken en naderhand
op'
'
a
aa
a
a
zijde te zetten,, daar
aa men weI konde nagaan
a aa dat
a ik nimmer
zoover aals een T
Thorbecke,, Donker
Curtius enz.. zoude willen
D
C
gaan.
moest ik vermijden,, ik moest den H
Heel" Professor,
aa . Dit
D
P
,
en nog weI,, uithoofde del" bestaande
omstandigheden,
aa
a
, op,
de', zachtste
wijze,, uit den weg ruimen en hem en zijn geest
a
nit de regeering bannen.
aalthans
a
a
.
Het was
dringend noodzakelijk
de RevolutionH
a daartoe
aa
a
R
naire
Commissie
als
administratie
op
te
lossen
eu,
althans
a
C
a
a
a
, a
a
zooveel doenlijk,, onschadelijk
te maken;
Ministers die
a
a
; en de M

o.. E.
0
R . IV
IV 11
11

13
13
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buiten werking waren
te verv3,ngen
door een voorloopig
a
a
kl"achtig
bestullr,
dat
aIle
pogingen
tot
wanorde
zoude doen
a
, a a
a
verdwijnen..
Men heeft mij insgelijks verweten dat
M
a ik in mijnen
brief aa
aan den H
Koning de B
Britsche Oonstitutie
vooruitzette,,
C
doch de reden is zeer duidelijk.. IIk gevoelde klaar
aa dat
a ik
den H
Koning aa
aan de eene zijde moest bewegen om van
a het
autocratisch
gouvernement,, dat
te doen,
a
a
a hij beminde,, afstand
a a
- ,
terwijl ik aa
aan de aandere zijde duidelijk wilde doen blijken
dat
constitutie beoogde.. Waar
a ik geen democratische
a
Waa het
eene van
noodig was,
a de zijde des Konings
K
a , beschouwde ik
het aandere aa
aan die der Commissie
belangrijk.
C
a
. IIk konde
bij den drang
van
a
a
''t oogenblik,, dat
a geene uitweiding en
theoretische uiteenzetting en bepaling
gedoogde,, mijn denk-a
beeld niet klaarder
en onmiskenbaarder
uiten,, en ''t geen
aa
aa
ik verlangde
doen bepalen
en beamen,
dan
door juist die
a
a
a
a
,
korte bewoording welke ik gebruikte:: trad
a men daarin,
aa
, dan
a
waren
vaste
grondslagen
gelegd,, waarvan
a
a
a
aa a men te goeder
trou w niet wedel" konde aafwijken..
dat
algemeene gesteldheid der
IIk geloof thans
a
a de a
zaken,
als mijne bijzondere positie,, llit het voorgaande
, zoowel a
a
aa
genoegzaam
blijkt,
en
thans
ga
ik
o,ver
om
het
verder
aa
,
a
a
voorgevallene
te verhalen.
a
.
a
Niet zeer La
lang nadat
Koning den door mij
N
a a ik den K
medegedeelden brief had
toegezonden,, liet zich de IIIeer
a
Donker C
Curtius,, ,tijdelijk M
Minister van
D
a JJ ustitie,, op ''s Konings
K
last
bij mij aa
aanmelden.. Hij
begon
met
mij
het
genoegen
a
H
te betuigen dat
a mijne overkomst hem en de overige leden
der C
Commissie veroorzaakte,
aa
, hunne vreugde dat
a ik mijne
hulp niet weigeren wilde op zoo een hagchelijk
oogenblik..
a
Hij beweerde de volstrekte noodzakelijkheid
dat
H
a
a ik mij met
de C
Commissie vereenigen zoude,, zoowel om de zaken
voor
a
het oogenblik te redden aals om de noodige constitutioneele
veranderingen
te helpen beramen
en daarstellen.
a
a
aa
. Hij
H wilde
dat
zitting zoude nemen::
a ik onverwijld in hunne Commissie
C
ik 'was
a daar
aa schier onontbeerlijk;; dit bleek hem uit hetgeen
ik van
mijne constitutioneele begrippen in dit gesprek
a
openbaarde.
aa
.
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191 Na wat
a gesproken te hebben kwam
Na
hij intusschen met
a
mijnen bewusten brief aan
den
Koning
voor
den dag,
a , betui-aa
K
gende dat
a hij,, op zich zelve,, mijne eischen billijk yond,,
doch dat,
en vertrouwen in te
a , om
a , de rust te bewaren
a
boezemen,, het noodig ware
dat
als
a
a zulke mannen
a
a die dit
-deden,, door de politieke opinie welke zij vertegenwoordig-den,, met mij in een nieuw ministerie verschenen.. Hij
H be-tuigde zelve geen oogenblik langer
in zaken
te willen
a
a
blijven dan
zijn,, doch
a totdat
a dezelve in orde zouden gebragt
a
ie
begrijpen dat
a het intusschen voor het tegenwoordige
volstrekt noodig was
Commissie met mij
a dat
a de leden del" C
.optraden,
eene
wijze voordroeg,,
a
, hetgeen hij mij op meer dan
a
mij den staat
tevens aals aallerhagchelijkst
voor-aa van
a zaken
a
a
stellende en vele redenen opgevende,, die ook werkelijk be-stonden,, waarom
een haastig
besluit en spoedige ontknooping
aa
aa
dringend noodzakelijk
waren
geworden.. Hierop
betuigde
a
a
H
ik,, hem bedankende
voor
de
inlichtingen
welke
hij
mij ook
a
nopens den staat
'en al
aa van
a zaken
a
a het gebeurde in de laatste
aa
<lagen
gegeven had,
ik ook
a
a , dat,
a , welke personeele achting
a
voor de onderscheidene leden der C
Commissie mogt koeste-ren,, ik mij volstrekt niet bij hen konde voegen;; dat
a zoo
d,e K
Koning mij
vrij
moest
zijn
. wilde gebruiken ik volmaakt
aa
van
personeel
volstrekt
niet
bepaald
.en in mijne voordragt
a
aa
a
moest wezen;; dat
Zijner Ma
Majesteits
a zoo degenen die thans
a
Z
raadslieden
waren,
aa
a
, mij wellicht weinig kennende,, dit ge-vaarlijk
rekenden,, zij verpligt waren
met
aa
a a het den Koning
K
:allen nadruk
af
te
raden;
dat
ik
niets
liever
wilde
dan
Fa
a
a
; a
a dat
a
,de
zaken
buiten
mij
geschikt
konden
worden
en
ik
een-,
a
voudig wedel" naar
Londen mogt terugkeeren 1).
1).
aa L
N adat
Donker vertrokken was,
de overige
Na
a
D
a , kwamen
a
leden der C
Commissie,, dan
eens enkel,, dan
weder eenige
a
a
bijeen,, mij in denzelfden zin spreken.. Luzac,
L a , die geweigerd
had
in
het
aanstaande
ministerie
te
treden,, betuigde mij
- a
aa
aa
dat,
aanvaardde,
a , zoo ik het aa
aa
, hij zich bij mij wilde voegen..
1) "Ten
einde
1)
,T
'behoeft men slechta
. .zich een minister in
G.. - S.).
- ~an
a G
S .) .

verzekerd te, zijn dat
a dit wezenlijk het geval
a was,
a ,
na
de aallerellendigste gesteldheid waarin
a te gaan
aa
aa
ons land
bevindt,, zoo hij eenig gevoel bezit"
a
" ((noot

-

192192

aa dat
a Thorbecke,
T
Zeer
sterk hielden zij aan
Z
, die de man
a van
a
uitstekende kunde,, de man
monden,, de onmisbare
a in aIle
a
a
in hunne meening was,
a , volstrektelijk mede in het Ministerie
M
moest optreden;; dat,
a , zoo men ve.rkeerde menschen nam,
a ,
a
a , enz.. I
alles
verloren was,
Ik- bleef onbeweeglijk en wilde
nergens in treden;; ik moest de handen
geheel vrij hebben,,
a
de Koning
moest geheel toegeven aan
K
aa hetgeen ik hem ge-vraagd
had.
de Heeren
Leden
del" Commissie
dit ver-aa
a . Zoo
Z
H
L
C
keerd of gevaarlijk
achtten,
redden..
aa
a
, moesten zij zelve de zaken
a
Z
a
a
a
Z,ij hadden
alles
in handen;
den last
; zij hadden
a
a aanvaard
aa aa
en moesten dan
eene administratie
daarstellen;
a
a
a
aa
; het was
a
hunne zaak,
Van
aa , niet de myne,, en ik bleef buiten alles.
a
. Va
hunnen T
Thorbecke wilde ik vooral
a niets hooren:: ik kende
hem niet dan
van
allerongunstigste zijde,, als
a
a de a
a den lof-redenaar
onzer vorige omwentelin.g
aa van
a de ergste Jacobijnen
Ja
a.
en den lasteraar
het terro-a
aa dergenen die hun belet hadden
a
l·isme en de guillotine op ons grondgebied te vestigen:: het
eenige dat
te zijnen opzichte konde zeg·gen was~
a ik derhalve
a
a ,
a ik hem nader
dat
zonde beoordeelen naar
a
aa het werk dat,
a .
hij met opzicht tot de constitutie zoude verrig·ten;; ik zoude
daaruit
bespeuren of ik mijne meening mogt kunnen wijzigen..
aa
Nadat
Na
a ik gedurende den geheelen dag
a op diverse wijzen,,
doch vruchteloos,, was
bearbeid,
want
mijn
besluit was
a
a
, a
a ge-a
nomen,, kwam
Thorbecke zelve,,
''s aavonds vrij laat
aa eindelijk T
die,, tijdens de vorige conferentien,, in aafwachting
van
a
a het
resultaat
Vijverberg op en neder had
aa veelal
a den V
a gewandeld,
a
, bij,,
mij.. D
Dit was
zag,
en
zijn
a de eerste reize dat
a ik dien man
a
a ,
uiterlijk beviel mij, weinig,, hoezeer hij kwam
om
mij
te
a
zeggen dat
Commissie,, die ten slotte geen kans
zag
a de C
a
a een
.
te stellen,,
ministerie,, dat
a vertrouwen inboezemde,, samen
a
het eens was
Koning te raden
in aalles
a geworden om den K
a
te treden wat
geeischt;
hij
kwam
mij
dan
a door mij was
a
a
a
;
ook het volgende stuk,, door hem gesteld en met zijne hand
a
geschreven,, voorlezen:: ...••
1)
. . .1)
Na dit gedaan
Na
aa te hebben,, deed hij mij blijken dat
a hij,
,
hoezeer aa
aan zijne tegenwoordige betrekking te, Leyden
geL
e

Ret zeer bekende. atuk, is, o.a.
1)l) R
.a . g,edrukt bij de BBosch KKemper,.,.
V,267.
V,
267 .
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hegt,
zich aa
aan geene plaats
Ministerie zoude ont-aa in het M
trekken,, wanneer
dit voor 's
Konings
dienst noodig was,
a
a ,
' K
hij
mij
in
den
mond
gaf
om
hem
en dergelijke,, waardoor
aa
a
deswege eene propositie te doen,, waarvoor
ik mij weI wachtte,
aa
a
,
daar
aa hetgeen ik va.n
a den man
a wist genoeg was
a om mij te
toonen dat
a h'ij tot zoo iets geheel ongeschikt was,
a , en zijne
laagheid
om in zijnen brief een vleijende aallusie op mijnen
aa
Vader
te maken
1),
meermalen
zoo schana
a
1), na
a zijne reputatie
a
a
a delijk te hebben aa
aangerand,
althans
niet deed
a , hem bij m\j a
a
rijzen.. O
Op die inuendoos aantwoordde ik dan
a ook
a geen woord,,
behandelde
hem beleefd,, maar
a
aa zeer koel,, en liet hem vertrekken..
Daar de K
Koning den voormelden brief der Commissie,
Daa
C
,
dadelijk
nadat
ik
denzelven
gezien
had,
moest
ontvangen,
a
a a
a ,
a
,
bevreemdde het mij eenigszins,, aa
aangezien den drang
der
a
omstandigheden,
anderen ochtend V
Vrijdag
a
, v66r
66 den a
a 24
24 Maart
Maa
vrij laat
te vernemen..
Toen had
aa niets naders
a
T
a ik weder
a
eene visite van
hjj mij op den vorigen voet
a Donker,
D
, waarin
aa
onderhield,, en uit mij wenschte te vernemen wat
a ik doen
zonde,, dat
eene conversatie
volgde
a niet gelukte,, en waarop
aa
a
met den K
Koning,, waarin
Z.
Z .M.
aa
M . scheen te gelooven dat
a ik
niet buiten de leden der Commissie
konde gaan,
Z..M.
C
aa , en Z
M.
N epveu sprak
als geschikt voor
mij over den generaal
aa N
a
a
Oorlog,, waarop
ik betui.gde nopens hem informatien
te
O
aa
a
zullen nemen,, doch mij nergens toe opzichtens iemand
te
a
willen verbinden,, zelfs niet met opzicht tot D
Donker,, en ook
verder Z
Z.. M.
M . geen voorstel te kunnen doen,, v66rdat
66 a ik magtia
ging had
hem een Ministerie
voor te dragen.
a ontvangen
a
M
a
.
Te huis gekomen dacht
ik den K
Koning stellig geresol-T
a
veerd te laten
om
mij
de
bewuste
magtiging
en verzeke-a
a
ringen te verleenen,, doch alles
bleef hangen,
a
a
, en weI waaraa schijnIijk omdat
Commissie,, ziende dat
a de leden der C
a ik niets
omtrent hen wilde beslissen,, duidelijk merkten dat
a ik hen
niet in massa
assumeeren
zoude.
a a a
.
Toen echter noch zij,, noch Z
Z.M.
.M . tot een goed einde
T
1) "De
van
1)
,D formatie
a
a een ministerie,, ....
. . eene taak,
aa , in welker vol~voering 66
een man,
a , en een man
a vooral,
a , die den naam
aa SSchimmelpenninck
rlraagt,
aa , wellicht oneindig meer kana
a
, dan
a eene meerderheid
a heeft te slagen,
van
a personen."
."
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a
, ontving ik reeds na
a den middag
a
een bezoek van
Donker
en.
van
den
Directeur
van
het
a
D
a
D
a
Kabinet,, van
Rappard,
te drukken
Ka
a Ra
a , om mij nog op het hart
a
dat
niet langer
konden sleuren,, dat
a
a de zaken
a
a het tegenwoordige M
Ministerie niet konde blijven,, en er aalthans
eene
a
temporaire
a
aadministratie,
a , die vertrouwen inboezemen konde,,
zoo spoedig mogelijk moest optreden om hetzelve te ver-vangen;
Ministers
a
; dat
a men vreesde dat
a ik van
a de oude M
zonde noemen,, en dat
alles dan
zeide
a a
a verloren was.
a . Hierop
H
ik hem vooreerst,, dat
aan mij niet te wijten
a het verwijl aa
was,
zelve sprak
a , en verder,, dat
a het weI van
a
a dat
a ik niet
wenschte tot het oude te vervallen,
dat
ook
ik
na
al het-a
, a
a a
geen ik reeds vroeger en nu weder van
a hem vernomen
had,
Ministerie moest
a , overtuigd was
a dat
a er een temporair
a M
optreden,, en dat,
Koning mij
aa zooals
a hij mij zeide de K
a , daar
nu de keus wilde overlaten,
ik
hem
en
van
Rappard
weI
a
a
Ra
a
,
wilde zeggen wie ik voorloopig met mij zoude innemen..
Dat het zouden zijn twee der leden van
Da
a de Commissie,
C
, die
ik wist dat
en
a
a vertrouwen verdienden,, hijzelf namelijk
Luzac,
ik zonde voegen R
Rijk,, dien hij mij meer-L
a , waarbij
aa
malen
genoemd had
en gezegd had
a niet even iJnpopulair
a
a
a
als
de
andere
ministers
te
zijn;
hem
konden
Marine
en
a
a
;
Ma
Kolonien
tijdelijk worden opgedragen,
voegde
K
8
a
, en daarbij
aa
ik L
Lightenvelt en Nepveu,
bekwame
N
, welke heiden ik dacht
a
a
en cordate
lieden te zijn,, waarvan
oog'en-a
aa a men in gevaarlijke
aa
blikken konde partij
trekken..
a
Ik
herhaalde
Donker,
aIleen aan
I
aa
D
, dit a
aa hem personeel en
voor hem te zeggen,, ten einde hem gerust te stellen dat
a
ik geen de minste intentie had
a in de oude ministerieele
kleur te vallen.
a
.
Hoezeer
Donker
zijn leedwezen betuigde,, dat
a niet eenige
H
D
andere
populaire
mannen
bij
mij
ingang
gevonden
hadden,
a
a
,
a
a
a
ging hij daarop
naar
Wa
aa
aa mij toescheen vrij tevreden heen.. Wat
sedert gebeurde weet ik niet,, doch eerst laat
in den aavond
a
ontving ik van
Z.. M.
a Z
M. den volgenden brief:: ...•. 1).
1).
1) Ret
bekende stuk,, gedrukt bijde B
Bosch Kemper,
V, lett.. aant.
K
, V,
aa .
1)
H
bt. 238
Z.
M,
genoegen
:nemen
zal
met
eene
grondwet,,
238 ((verzekering,, dat
.
a
a Z. M
"in de groote trekken aan,
gelijk",
,,
aa , de Britsche
B
", en aan
aa Schimmelpenninck
S
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Toen konde ik eerst met Lightenvelt
spreken,, die de
T
L
zaak,
eenige
bezwaren,
aa , hoezeer niet zonder betuiging van
a
,
a
aanvaardde,
met R
Rijk,., . die,, zooals
van
aa
aa
, -- en naderhand
a
a
a
a
zelve sprak,
Luzac,
a , spoedig gereed was.
a . L
a , wien ik tijdelijk
Zaken en E
Eeredienst wilde opleggen,, ter-IBinnenlandsche
a
Za
wijl ik Financien
Zaken aa
aanvaardde,
F a
Z en Buitenlandsche
B
a
Za
aa
, had
a
zig zelve reeds aangeboden;
Nepveu
moest
worden
afgeaa
; N
a
wacht.
a
. IIk was
a aalzoo voorloopig gereed,, doch voor een
tijdeIijk ministerie aaIleen..
Men heeft mij zeer ten onregte verweten dat
M
a ik,, v66r
66
en aaleer mijne keuze te bepalen,
a
, niet behoorlijk had
a onder-zocht of ik met mijne collegaas
in constitu-aa weI volmaakt
aa
tioneele denkbeelden zoude instemmen;; doch moest ik,, in
een tijdstip van
imminent gevaar
a
aa en bij de moeijelijkheid
om,, in de gesteldheid waarin
de K
Koning de zaken
had
aa
a
a
gebragt,
voorwerpen te bekomen,, mij in zoo iets
a , bruikbare
a
veel verdiepen en daarvan
het opnemen van
dllsdanigen
aa a
a
a
doen aafhangen?
a
? vVas
Wa er tijd en gelegenheid om mij in eeu..
volledig onderzoek te begeven,, en was
a het niet genoeg onl
door den brief aa
aan den K
Koning,, en het antwoord,
a
, degenen
die met mij optraden
aan
te verbinden??
a
aa zeker programma
a
Indien iets zoodanig
stellig en aafdoende een K
Koning niet
I
a
belettede om later
af
te
vallen,
zoude
dan
iets aanders
a
a
,
a
zulks g-edaan
AIle voorzorgen,, die de omstandig-aa hebben?? .A
a
heden toelieten,, waren
derhalve
genomen en meer konde
a
a
ik nie~ verrigten,, want
er bestond oogenblikkelijk gevaar;
a
aa ;
men beyond zich reeds inderdaad
onder
een
revolutionnair
a
aa
bestuur,, dat
werkeIijk
het
wettige
had
vervangen
en
echter
a
a
a
niets goeds vermocht:: anarchie
met aal hare
gevolgen stond
a a
a
voor de deur,
moest worden
a , iedereen zaga dat
a zij dadelijk
a
al het overige was
zorg.. Het
huis
R
aafgewend;; a
a van
a nadere
a
stond aals het ware
in brand
en om te blusschen moest
a
a
men aaIle nuttige hulpmiddelen vereenigen en degenen,, die
in de krisis van
a het oogenblik geschikte werktuigen waren.
a
.
Men moest niet wachten,
M
a
, om een begin met de redding te
"de
geheel vrije en onbelemmerde keus"" toestaat
"degenen die,, onder
,,
aa van
a ,,
[[zijn]] voorzitterschap,
a , met [hem]
[
] een homogeen en verantwoordelijk
a
Ministerie zouden kunnen uitmaken.")
M
a
.")
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1 96 maken,
a zonde onderzoeht hebben
a
, totdat
a men op zijn gemak
of men het weI in aIle
deelen
eens was
a
a over de wijze,,
waarop
men het gebouw,, dat
aa
a men redden wilde,, later zonde
inrigten en verbeteren.. G
Grondwettige kwestien
konden
8
later
onderzocht worden;; men konde daartoe
iets voor-aa
a
be1'eiden,, doch het dreigend gevaar
eischte de eerst~
aa
zorgen..
Den K
Koning yond ik,, des aanderen daags
vroeg,, zeer
D
aa
tevreden met mijn voordragt;
a ; de beslniten werden opge-maakt
en geteekend,, en na
aa
a mijne collegaas
aa het wenschelijke
te hebben voorgedragen
om zoo spoedig doenlijk,, tot ge-a
rustheid del' natie,
a , aan
aa de Staten-Generaal
S a
-G .
aa officieel bekend
te maken
dat
a
a e1' eindelijk weder een bestuur daargesteld
aa
was,
a , stelde ik hen voor ODl- nog denzelfden dag
a eene com-muuicatie
aan de T
Tweede Ka
Kamer te doen,, behelzende hetgeen
-.L
a
aa
men hierouder in seriptis opgeteekend vindt,, en dat
a ik
aan
aIle
leden
die
vergaderd
waren
mededeelde.
Daarnf;t
aa
a
a
a
. Daa a
gaf
aan den President
del' T
Tweede Ka
Kamer
a ik daarvan
aa a kennis aa
P
met wien i]r aal het noodige afsprak.
a
a .
Den vorigen aavond laat
a ik deswegens een conver-D
aa had
satie
met
den
Baron
van
Goltstein
1)
a
G
1 ) g·ehad,
a , die mij omtrent
a
Ba
den te volgen vorm eenige nuttige wenken gaf.
Ik zonde
a . I
gezind geweest zijn hem in het ministerle te nemen,, doch,,
hoezee1' h~j gaarne
later
wilde,, dacht
h~j voorloopig meer
aa
a
a
nut in de Ka
Kamer zelve te kunnen doen,, en ik was
a dit ook
met hem eens..
Ten 11 uur aa
aan het lokaal
Kamer del"
T
aa der Tweede
T
Ka
Staten-Generaal
S
a
-G
aa gekomen,, verschenen wij een weinig later
a
in de vergadering,
a
a
, waar
aa men niets dergelijks wachtte,
, '\vant
a
men schijnt - geweten te ' hebben dat
nog tot laat
a
aa
a de zaken
in den vorigen avond
onafgedaan
a
a
aa -waren.
a
. Aldaar
A aa deed ik
aan de vergadering
verslag
van
het gebeurde van
aa
a
a
a
a punt
tot punt,, en had
eenen bijval,
nog nimmer
a daarop
aa
a , zooals
a
had
gehad;
a plaats
aa
a ; iedereen seheen tevrede dat
a men nit het
pijnlijk dilemmaa gered was;
a ; iedereen beloofde ondersteuning..
In
de
volgende
vergadering
werd dit door de leden die
I
a
1)
1)

K.. Ba
Baron van
Goltstein,, lid der Tweed-e
Kamer voor U
U,trecht..
JJ.. K
a G
T
Ka
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geweest nader
versterkt.. AIleen
Corver H
Hooft "i)
aafwezig waren
a
A
C
1)
2
2)
toonde zijne kwaadgezindheid,
en
Rijckevorse1
)
van"s
gelijkeu,
aa
a
'
,
,
R
doch bij den laatste
scheen dit meer bedilzucht..
aa
De V
Vergadering
wellschte mijn discours gedrukt te
D
a
hebben;; doch ik moest betuigen dat,
a , daar
aa ik nit het hoofd
en hart
gesproken had,
a
a , het mij onmogelijk zonde zijn de
woorden die ik geuit had
te herinneren.. IIn-a mij bepaald
aa
tusschen hadden
de snelschrijvers het volgende opgeteekend,,
a
dat
a aaccuraat
aa is,, hoezeer slechts een gedeelte van
a het door
mij destijds8 gezegde:: ....
. . . . 3)

Hiermede was
Ministerie gevestigd en
H
a dan
a het eerste M
het tijdvak
van
regeringloosheid,
dat
a
a
, a bestaan
aa had,
a , geeindigd.
8
.
Het
was
mij
derhalve
gelukt
de
kwade
gevolgen
te voor-H
a
a
a
komen van
Konings om de bestaande
a den roekeloozen stap
a des K
aa
regeering geheel te verlammen
en zich aa
aan een provisioneel
a
bestuur van
aard over te geven..
a den aallergevaarlijksten
aa
aa
N
a
afloop
van
de
vergadering
del"
Tweec1e Ka
Kamer kwam
Na a
a
a
T
a
het tijdelijke J\finisterie
wedel'
bijeen
om
nog
over
den loop
M
van
zaken
te spreeken.. Een
ieder was
tevreden
a
a
E
a volmaakt
aa
4) ;;
met de wjjze
waarop
ik de zaak
4)
*
aa
aa aaldaar
aa had
a behandeld
a
een. iader scheen met den besten geest bezield en was
a het

1)
l\lr.. JJ Corver
Hooft,, lid voor Noord-Holland.
Zijn rede bij de
1) M
H
N
-H a . Z
C
Bosch K
Kemper V,
B
V, 285.
285 .
2)
A.. van
2) A
a Rijckevorsel,
R
, lid voor Zuid-Holland.
Z
-H a .
3)
van
3) De
D bekende rede,, opgenomen in de Staatscourant
S aa
a
a 28
28 Ivlaart,
Maa ,
en voor het belangrijkste
deel overgenomen bij de Bosch
Kemper V,
V, 274
a
B
K
274 v.v.
. .
4)
wi! het doen voorkomen alsofmijne
collegaas,
a
aa , tijdens
4) "Thorbecke
,T
ik bovengemelde rede hield,, onkundig waren
van
a
a hetgeen ik zeggen wilde,,
en daar
aa wellicht niet mede zouden hebben ingestemd.. Dit
D is geheel onwaar,
aa ,
daar
a ik wilde zeggen,,
aa ik hen te voren breedvoerig uiteengezet heb wat
en zij het volkomen hadden
beaamd.
Donker daarentegen,
a
aa
. D
aa
, die naa mij
sprak,
Luzac,
a L
a , die zeer
a , had
a dit niet gedaan,
aa , waarvan
aa a het gevolg was
a dat
accuraat
aangehoord,, op het mijne even-a
aa beide mijn en zijn discours had
a aa
n1.in aale eenig ander
der collegaas
a
aa iets te zeggen had,
a , maar
aa daarentegen
aa
eene zeer juiste aa
aanmerking op een gezegde van
maakte,
a Donker
D
aa
, 't
' welk
het gebeurde onjuist voorstelde.. Iedereen
nu kent den H
Heer Luzac
I
L a genoeg
om te weten dat
ik evenals
de Heer
Donker
gezondigd had,
a , hij
a bijaldien
a
a
H
D
mij insgelijks zonde teregtgewezen hebben.. N
Neen,, hetgeen ik gesproken
heb was
a de heeren vooraf
a uiteengezet,, en noch voor noch naa mijn aanaa spraak
is door een van
eenige aan1l1.erking
gemaakt"
aa
a hen daarop
aa
aa
aa " (noot
(
van
G.. S.).
a G
S .) .
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eens over hetgeen te doen stond om wanorde
te beletten,,
a
om die ellendigen welke den K
Koning bestookt hadden
te
a
verwijderen,, en om met veerkracht
aIle
de pogingen tot
a
a
wanorde
tegen te gaan.
Eene ondervinding van
aa . E
a weinige
a
dagen
leerde mij .dan
Ministerie (hoe
a
a ook,, dat
a het tijdelijk M
(
incoherent het uit den aaard van
en
a deszelfs eenklapsche
a
verhaaste
daarstelling
ook
was),
voor
het
oogenblik
nut
aa
aa
a ),
konde stichten en ongelukken voorkomen..
Dit had
dan
ook plaats;
aIle denkbeeld van
revo-D
a
a
aa ; a
a
lutie,, welke men zoo nabij
scheen te zijn,, werd uitgewischt.~
a
..
Door eenige del' leden van
de Commissie
bij mij op te
D
a
C
11emen,, en de overig-e van
magt
te be-a aaIle administratieve
a
a
a
rooven,, had
vernietigd en ver-a ik haar
aa aals staatsligchaam
aa
aa
lamd,
in de behoeften
a
, en een geregeld bestuur konde thans
a
van
a 't
' oogenblik voorzien..
De leden van
D
a dit bestuur schenen in hunne verschillende
departementen
met
ijver aa
aan den gang
te gaan;
a
a
aa ; het vertrouwen
herrees en aaIle wanorde
nam
een einde,, en wjj hadden
het
a
a
a
vooruitzicht aalzoo te kunnen administreeren
totdat
a
a iets
definitiefs konde daargesteld
worden 11).
aa
).
De grootste zwarigheid
bestond in de ministerieele
D
a
raden,
was
a
, wier loop ik niet bij magte
a
a in te rigten zooals
a
ik wenschte,, daar
de
leden
die
niet
te
voren in zaken
waren
aa
a
a
geweest daar
wat
aa veel bragten
a
a er niet hoorde,, en overigens
hielden,,
wezenlijke pleidooien voor en tegen hllnne zaken
a
wier langw~iligheid
bijnaa niet te temperen was.
a
a .
De aantecedenten van
Luzac
der Ka
Kamer,, van
D
a L
a aals oud-lid
a
1) "De
Heer G
Groen en anderen
willen de aadministratie
geen dank
1)
,D
H
a
a
a
weten van
het herstellen en bevestigen der rust:: de braafheid
en wij s-a
aa
heid der natie,
aan 't
Huis van
waarborgden
a , haar
aa gehechtheid aa
' H
a Oranje
O a
aa
zijn.. klanken.
Ja de massa
voorzeker,, als
aaIleen die rust.. Dit
D
a
a
. Ja
a a der natie
a
overal
a elders,, is bij ons goed,, doch er heerschte veel en regtmatige
a
ontevredenheid,, en bij het bestaan
aa daarvan
aa a voegde zich het bestaan
aa van
a
eene partij
die Aa tout prix wilde roeren en omwerpen en,, die,, ondersteund
a
door de werking van
walS.
a buiten,, door en door'- gevaarlijk
aa
a . De
a
D positie was
dus geenszins zoo zuiver aals G
Groen o.s.
elders be-. . beweren;; hier evenals
a
stond gevaar,
wanneer
men degenen,, die hetzelve
aa , en het is onregtvaardig
aa
a
hebben aafgewend,, de hun toekomende lof door klanken
en woorden wil
a
ontnemen"" ((noot van
G.. S.).
a G
S .).
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Donker als
schrijver van
brochures,, leverden ook groote
D
a
a
struikelblokken op,, daar
in ''t
aa zij vaak
aa door an.tecedenten
a
geen -'nuttig en noodig was
belemmerd
werden,
't
g'een
tot
a
, '
veel discussie en teleurstelling aa
aanleiding gaf.
Ik voorzag
a . I
a
over 't
a den eersten oogenblik dat
a dit provisioneel
' geheel van
ligchaam
op den dunr niet zoude kunnen harmonieeren,
aa
a
,
en zelfs niet zoude kunnen voortgaan.
aa .
Donker,, wien het aan
geen veerkracht
en vlugheid
Da
aa
a
hapert,
aa te zljn om tijdelijk in
a
, bleek mij extra
a bruikbaar
dringende oogenblikken nut te stichten,, doch meer geschikt
om in zulke irreguliere tijden van
a crisis behulpzaam
aa te z~fn,
**- ,
13
dan
om, met bedaard
overleg in ordinaire
tijden te aadmi-a
aa
a
nistreeren.. Wa
Warm en driftig van
, is hij meer
a temperament,
a
de man
van
destructie dan
Op onvol-a
a
a van
a reconstructie.. O
doende gronden wilde hij,, bij zijne warme
denkbeelden van
a
a
vooruitg-ang,
a , het tijdelijk ministerie reeds deels in beloften,,
deels in herschepping van
wikkelen,,
a ons staatshuishouden
aa
terwijl het daarenteg-en
klaarblijkelijk
tot
de
vaststelling
aa
aa
a
der constitutie de zaken
slechts dragende
moest houden,,
a
a
ongelukken
yoorkomen en wachten
met te reorganiseeren
a
a
totdat
a men iets definitiefs zoude bezitten..
Luzac
daarentegen
konde met de zaken
van
L
a
aa
a
a zijn mi-nisterie niet vorderen;; ik noem slechts Binnenlandsche
a
B
Zaken,
want
Hervormde
Eeredienst
ging
van
zelve.
Hoezeer
Za
E
. H
,
a
H
a
een gezond oordeel hebbende,, zag
in de
a hij g-roote zwarigheid
a
eenvoudigste zaken,
hij zich niet konde redden
a
, waaruit
aa
zonder dat
behulpzaam
waren.
a ik of een aander daarin
aa
aa
a
. Een
E
gedeelte onzer dagelijksche
ministerieele
raden
ging
vera
a
loren met het oplossen en uit den weg ruimen van
a zwariga
heden,, met welke noch van
noch van
Heim de
a Doorn
D
a der H
vergadering
in 't
gevallen
zijn.
a
' minst zouden lastig
a
a
.* .
krachtig
en goed;; Rijk
N epveu werkte in zijn vak
a
N
a
R
ging op den ouden voet voort en hield Kolonien
K
8 gaande
aa
totdat
had
a deze post zoude vervuld zijn..,Lightenvelt
L
a weinig
met zijn ministerie te doen;; in den raad
aa was
a zijn advies
a
meest niet ongegrond,, doch de invloed van
a zijne geloofs-genooten deed zich aal spoedig opmerken..
Met
mijn beide ministeries,, gevoegd bij het voorzitter-M
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schap
had
vol werk;; echter ik
a van
a ''t kabinet
a
a ik handen
a
arbeidde
met
veel
genoegeD,
uithoofde
a
,
- der voortreffelijke
bij dA, beide departementen,
a
aambtenaren
a
, bijzonder bij FinanF a cien,, aanwezig.
ik bij c1at
met O
Osse-aa
. Wanneer
Wa
a departement
a
,vaarde
en H
Hoytema,l)
van
aa
a, 1) en dan
a met de specialiteiten
a
a welk
yak
had,
a het ook ware,
a , eene zaalr
aa grondig bearbeid
a
a , kende
ik dezelve door en door en dan
was
de
beslissing
natuurlijk
a
a
a
niet moeilijk voor iemand,
lang
a , die het financieele·
a
, jaren
a
a
had
a behandeld.
a ' .
Bij
Buitenlandsche
Zaken was
de L
Limburgsche
B B
a
Za
a behalve
a
k\vestie weinig aa
aanhangig,
en
deze
was
het
zaak
dragende
a
a
aa
a
,
te houden,, daar
het
van
den
beginne
klaar
was
dat
aa
a
aa
a a onze
Frankforter
Vergoadering,
geeD.
duurzame
geroote vijand,
de
*a ,
F a
V a
,
a
existentie konde hebben,, en aalthans
zonde
a spoedig zoodanig
a
zonde maken.
goewijzigd worden als
a haar
aa mindel" goevaarlijk
aa
a
.
B~j F
Financien
B
a 8 had
a ik het genoegen van
a eenige leelijke
oude zaken
tlit den we.g te ruimen,, en zag"
a
a met zeer weinig
schroom de bezwaren
die
zich
opdeden
tegemoet,, omdat
a
a
ilr wist dat
Amster-a ik bij de uitmuntende gezindheid van
a A
(lam
in ''t aalgemeen en van
Bank in het
a
a het bestuur del' Ba
lJjjzonder
m~j de DOQdige hulp zoude kunnen verschaffen.
*
a
.
Buitenlandsche
Zaken
had
ik
bet
genoegen
den
Heel"
Bij
B B
a
Za
a
H
zeer Dllttig was,
SScherff,, die te Frankfort
F a
a , bijnaa te dwingen
om zijuen post te behouden,, dien hij dacht
te moeten
a
ruimen omdat
was.
Dit
a hij de eenige der oude g"ezanten
a
a . D
reken ik zeer nuttig geweest te zijn,, daar
aa een der neologen
welke men mij wilde aa
aanpraten
niets dan
zoude
a
a nadeel
a
aangebragt
hebben.
aa
a
.
Als
President van
Raad handelde
ik in dier voege
A P
a den Raa
a
en minst aanaals ik begreep het ntlttigst voor de natie
a
aa stootelijk voor den Koning
te zijn.. Ik
b~j
K
I ging dagelijks
a
hem,, verhaalde
hem
al
wat
omging,
legde
hem
de
meening
aa
a
a
,
van
Raad open,, of hoe ik dacht
dat
a den Baa
a
a in deszelfs geest
gehandeld
moest worden,, en vond den IKoning altoos
zeer
a
a
gedisponeerd mede te werken.. Wanneer
verschil van
a meening
Wa
ontstond wist ik die te vereenig"en,, en alzoo,
a
, hoezeer de
1)
1)

Respectievelijk raad-adviseur
en secretaris..generaal.
R
aa -a
a aa .
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K
a hij het overzicht van
a ''t
geheel,, konde hij van
de
speeialiteiten
kennis
nemen
en
a
a
a een zoodanig
had
overzicht dat
a
a niets tegen zijn goedvinden
konde geschieden..
Hij seheen dan
H
a ook bijzonder tevreden en toonde roll
de meeste hartelijkheid.
Of die wezenlijk bestond wil ik
a
. O
niet beoordeelen,, en kan
dit slechts uit hetgeen volgde
a
opmaken.
a
.,
De ministers maakte
ik bekend met de opinie des
D
aa
Konings,met
zijn goedvinden in ''t g-ros,, terwijl zij over
K
,
specialiteiten
ieder op hun dag
ik trachtte
a
a spraken,
a
, want
a
a
zooveel mogelijk de vergadering
van
den
last
der
kleine
a
a
a
details
te verschoonen,, daar
bij derzelver
a
aa de groote zaken
a
behandeling
te veel lijden,, en men het noodige vertrouwen
a
in elkander
moet stellen om die over te laten,
a
a
, of niet in
een ministerie naast
elkander
moet zitten..
aa
a
Alles going dus weI;; zelfs tot mijne verwondering leed.
A
mijne gezondheid,, bij eene ,verkzaamheid
die van's
aa
a ' ochtends·11 voortduurde,, niets.. E
Eindelijk echter
77 tot's
' aavonds 11
moest het ontwerp van
voor den dag
a gewijzigde Grondwet
G
a
komen,, en met die zaak
aa was
a het eenigszins zonderling ge-loopen.. B
Bij mijn eerste conversatien
Donker scheen
a 8. met D
het dat
wilde raadplegen;
a men mij volstrekt daarbij
aa
aa
; na
a
eenige denkbeelden deswegens eenigszins te hebben toege-ligt scheen ik schier onmisbaar
Later toen ik
aa te z~jn.. La
mij niet met de C
Commissie had
a willen vereenigen en mij-zelve daarin
als ''t ware
oplossen,, was
aa
a
a
a die meening wellicht
veranderd,
ik
a
, en ik hoorde van
a de zaak
aa niets dan
a wanneer
a
er over sprak,
om Donker
en Luzac
a , voornamelijk
a
D
L a o'p ''t
hart
te dringen
a weI op den voorgrond by
a
a - dat
a zij vooral
hunne C
Commissie moesten plaatsen,
aa
, dat
a zij aals leden van
)t
Ministerie
vQlkomen
vrij
en
ongeinfluenceerd
moesten.
' M
blijven,, en vrijheid hebben van
in die qualiteit
tot aaIle,
a
a
veranderingen
te kunnen toetreden,
mogten
6 , die nader
a
a
noodig bevonden worden..
Van
aan de belofte
Va aachterer blijkt het mij echter,, dat
a aa
destijds gegeven weinig is voldaan,
of
dat
de
Heeren zoo-aa ,
a
H
danig
met hunne den.kbeelden waren
ingenomen,, dat
a
a
a daaraa -

- 202
202-

van,
zoolang
het M
Ministerie door mij daargesteld
a
aa
a , althans
a
a
.
bestond,, niet zonde worden afgegaan.
a
aa
Ministerie voort met het ne-men
IIntusschen ging het M
der maatregelen
welke de toestand
vereischte.. Al
A de intri-aa
a
ganten
die den K
Koning nog onlangs
hadden
omringd en
a
a
a
hem hadden
gedreven':
van
Vliet,
Bevervoorde,
Roest
[van
,
:
a
V
,
B
,
R
[ a
a
Limburg],
Kruseman,
Andringa
de
Kempenaer,1)
probeerden
L
], K
a , A
a
K
a , 1)
dus weI om te proueeren van
a de diensten die zij gedaan
aa
hadden,
medegewerkt om het vorig
a
, en hoe zij hadden
a
Ministerie omver te werpen;; zij vonden echter bij mij een
M
zeer koel onthaal,
vrij straffe
aa
a
a
aa , zeIt's bij sterken aandrang
de
Mulat
2)
was
een
der
gevaarlijkste,
waarsch'uwingen;
aa
-a
;
M a 2)
a
aa
, en
dien was
a het mijn voornemen naar
aa (Oost-Indie
-I
8 te zenden en daar
aa
onschadelijk
te maken;
; zoo dit niet gelukte,, en h~j terug-a
a
gezonden werd,, was
a men hem echter voor ''t oogenblik kwijt..
B~j gelegenheid dat
Vliet deed gevoelen dat
B
a ik van
a
V
a
zijne bemoeijing volstrekt niet wenschelijk was
en
hij
zich
a
slechts had
stil te honden,, beriep hij zich op de groote
a
diensten die hij gedaan
Donker kende.. Daarvan
a en die D
Daa a
aa had
,vilde D
Donker niets weten,, doch protegeerde hem,, waaruit
aa
mij bleek dat
a er weI degelijk tusschen hen wat
a was
a voor-gevallen
waarom
Donker hem menageerde,
hij
a
aa
D
a
, terwijl
overigens met die heeren scheen af te snijden,, wat
a ook zijne
vorige relatien
mogten geweest zijn.. Het
vrij krasse
gedrag
a
a
a
H
van
sommige ondergeschikten jeg'ens de roervinken,, onder
a
Amsterdam,.
Donker werd
aanderen te A
a ,, dat
a maar
aa half
a door D
geapprobeerd,
en
eenige
goede
maatregelen
aan
andere
a
,
aa
aa de a
zijde door hem genomen onder goedkeuring van
Raad,,
a den Raa
deden goed en de rust was
agitateurs
a
a spoedig herst-eld.. De
D a
zagen
nu dat
Donker hen of wilde of moest loslaten,
a
a D
a
, en
.geen kans
meer ziende moesten zij wegblijven..
B
a
Toen
de arbeid
van
Commissie wegens de nieuwe
T
a
a de C
1)
Zie over deze personen de volgende plaatsen
bij de B
Bosch Kemper:
1) Z
aa
K
:
V,
244, 270,
270, 301,
301, 348,
348, 382,
382, 385,
385, 388,
388, en de "aanteekeningen"
Y, 244,
" op genoemde
,aa
bladzijden;
156 en 159;
a
; voorts uit de ,,,aanteekeningen"
,,aa
" bI.. 117,
117, 156
15159 ; over
Kruseman
Mijer's
Jean
Oretien Ba
Baud,, bI.. 561
K
a nog in het bizonder M
' J
a C
561 en 673,
673,
en over A
Andringa
de B
Bosch Kemper
III, letterk.. aantt,
a de Kempenaer
K
a
K
III,
aa
. bl.. 36.
36.
2) .Bijnaam
van
Krusem~n
2)
B aa
a K
a ?P
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D aanGrondwet gereed was,
aan de Koning
G
a , werd hetzelve aa
aa geboden en tevens met zijn goedvinden en autorisatie
bij
a
a
Landsdrukkerij gedrukt..
de La
Ik had
I
a dit drukken reeds van
a te voren bij den Raad
Raa
van
Ministers te berde gebragt,
en L
Luzac
a M
a , en Donker
D
a gevraagd
aa
of het waar
Commissie het voornemen had
aa was
a dat
a de C
a dit
te doen.. Toen
mij gezegd werd van
T
a ja,
a, expliceerden behalven
a
ik zelve al
leden behalven
Donker en Luzac
a de andere
a
a
D
L a zich
daar
aa zeer tegen,, daar
aa men begreep dat
a dit zooveel minder
vrijheid aa
aan de ministers die in de C
Commissie zaten
zonde
a
g'even,, en dat
a het bij het publiek zeer veel kwaad
aa zoude
doen,, door aals ''t ware
hetzelve tegen datgene
wat
a
a
a van
a 't
'
Ministerie
zonde
uitgaan
in
te
nemen,
indien,
zooals
zeer
M
aa
,
,
a
mogelijk was,
a , het niet met het ontwerp strookte.. Er
E was
a
echter niets aa
aan te doen,, de C
Commissie had
be-a zoodanig
a
sloten en wij aalthans
konden er niets aan
a
aa doen.. Dat
Da echter
de K
Konin.g,
zooals
nader
bleek,
het
had
goedgekeurd
en op
. ,
a
a
,
a
kosten van
het
land
liet
drukken,
vernam
ik
eerst
toen
a
a
,
a
het te laat
aa was
a iets te beletten..
Eerst twee dagen
nadat
Koning de G
Grondwet had
E
a
a a de K
a 1),
1),
kreeg ik dezelve van
hem voor weinige oogenblikken in
a
handen,
vond ik daarin
groote gebreken.. De
, en dadelijk
a
a
aa
D ge-drukte exemplaren
gewierden
mij
daarentegen
eerst
nadat
a
aa
a a de
Staten-Generaa.l
S
a
- G
aa-I dezelve ontvingen,, dat
a een zonderlinge
houding had.
a .
Dadelijk
na
Ligh-Da
a kennisneming sprak
a ik er over met L
tenvelt en R
Rijk,, die zeer daartegen
opgewonden
waren;
aa
a
; z~j
vonden met mij dat
het
eene
republiek,
zelfs
eene
democratie
,
a
a
was,
Koning die niet best~anbaar
a , met een K
aa aa was;
a ; dat
a de prero-gatieven
der K
Kroon weggecijferd werden,, dat
a
a de geheele
klenr anti-monarchaal
zich
a
a
aa was,
a , dat
a men die grondslagen
a
onmogelijk konde laten
welgevallen,
enz.
eDZ.
Nepveu
deelde
a
,
.
.
N
a
in dit gevoelen geheel..
Bij het begin der beraadslagingen
in den Raa
Raad van
B
aa a
a
Ministers over dit aa
aangelegen werk gaf
M
a ik mijne collega's
a'
in bedenking om eenige grondslagen
eerst te bepraten
en
a
a
1)
1)

11 April
1848.
11
A
1848.
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van
te wisselen,, doch de beide
a
a gedachten
a
a
aa tegen en verzochten dat
a
leden der C
Commissie waren
daar
wij artikel
voor aartikel zouden bewerkeu,, dan
men
a
a
a kwam
geleidel~jk en beter tot hetzelfde resultaat.
aa . Ik
I trad
a in hun
denkbeeld en wij vingen aa
aan op dien voet het ontwerp te
behandelen
a
11).
).
Bij dien arbeid
bleek het,, dat
de
B
a
a wij aallen,, behalve
a
leden der,, Commissie,
in de afkeuring van
, het eens waren
a
a
C
den geest waarin
het ontwerp was
aa
a gesteld,, en de processen-verbaal
den Raa
Raad van
Ministers zouden dit kunnen
aa van
a
a
M
bewijzen..
De LtOOD van
Commissie bij die discus-D
a de heeren van
a de C
sii~n was
Luzac,
als een
a , die a
a zeer zonderling,, vooral
a die van
a L
schoolmeester of professor voor zijn leerlingen ons uit de
hoogte wilde doceeren,, dat
maakte.
a geen opgang
a
aa
. Donker
D
had
te veel menschenkennis om dit te doen,, doch heiden
a
schenen echter te begrijpen dat
a hun schrijven en wrijven
over de C
Constitutie hen op een hoogte had
die
a geplaatst
aa
ver-aaIle discussie eigenlijk geheel overbodig maakte.
aa
. Dit
D
bitterde N
Nepveu bijzonder en L
Lightenvelt ook,, doch ik,dacht
het beter er over te lachen.
a
a
.
Intusschen
liepen
tot
den
27sten
of 28sten
de beraadslaginI
27
28
aa
a
gen ((den 20
20sten begonnen doch dikwijIs uithoofde van
a den drang'
a
der bezigheden gestaakt),
a geheel tegen de Commissie.
aa ), bijna
C
.
Een van
die beide ochtenden echter kwam
de H
Heer
L
a
a
Lightenvelt mij berigten,, dat
L
a hij zig" tot zijn leedwezen ver-pligt vond mij te zeggen,, dat
a hij de grondwetswijzigingen
der Commissie
niet
verder
zonde kunnen tegenstaan;
C
aa ; dat
a
Roomschen)) van
aIle zijden
..hij van
a zijne geloofsgenooten ((de R
a a
aangezocht werd om de zaak·
aa
aa , aan
aa te nemen;; dat
a aan
aa hen
bij de herziening alles
werd gegeven wat
a
a zij verlang"den;
a -13
;
dat
de
Grondwet
gedrukt
en
bekend
zijnde,
die
partiJ
zich
a
G
,
a
,
er algemeen
voor verklaarde,
zeker beschouwde dat
a
aa
, en als
a
a
dit zonde doorgaan,
daaraa , en dat
a aIle
a
aandere consideratien
a
aa voor moesten wijken.
a,
1)
"Van aachteren houd,. ik het er voor,, dat
1) ,Va
a zij dit voorstelden om
gelegenheid te hebben hunne collega's
a' te bewerken voordat
a zij zich over
hoofdzaken
zouden gedecideerd hebben"" ((noot van
a
a G.
G . S.).
S .).
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H
Hij wilde mij deswegens brieven van
1)
anderen
a Borret
B
1) en a
aa
voorlezen,, waarvoor
ik bedankte,
hem
betuigende
dat
a
a het
,
mij speet;; dat
a een ieder, moest weten wat
a zijn geweten
hem voorschreef;; dat
a ik voor mij om geene consideratien
a
in de wereld eene grondwet welke ik slecht beschouwde
zonde goedkeuren.. Rij
Rijk ook had
H vertelde mij toen,, dat
a R
a
begrepen te moeten wijken voor de gebiedende omstandiga
heden,, en zocht mij niet onduidelijk te bewegen,, doch
vergeefs..
Of
O ik toen of den volgenden dag
a eene del" hoofdredenen
gewaar
aa werd herinner ik mij niet,, maar
aa zeker was,
a , dat
a het
bekend was
dat
de
Koning,
v66rdat
hij
mij
gesproken
a gemaakt
aa
a
K
, 66 a
had,
en daarin
zoo
a , zich v66r
66 het ontwerp had
a verklaard
aa
aa
mena zeide niets verkeerds had
a gevonden..
Bij onderzoek bleek het mij,, dat
B
a hij aalzoo zich moet
geuit hebben,, zooals
gewoonlijk bij eerste impulsie,, onbe-a
kookt en zonder de opinie van
eenig mensch te hebben
a
ingewonnen.. H
Het niet verminderen del" civiele lijst,, waaraa voor Z.
wellicht een gunstigen indruk..
Z. M.
aa
M . vreesde,, maakte
Roe dit uiten van
Konings zijde
H
a eene meening van's
a ' K
met constitutioneele denkbeelden,, met het bestaan
aa van
a een
Ministerie
te
doen
rijmen,
zelfs
met
dat
van
adviseerende
M
,
a
a a
ministers,, laat
ik een ander
beoordeelen - doch deze stap
a
a
a
van
Koning was
en R
Rijk stellig aaf-a den K
a bij Lightenvelt
L
doende,, daar
toen af het einde weI konden be-aa zij van
a
rekenen..
Door mij was
Koning,, nadat
kende,,
D
a de K
a a ik het ontwerp
a
op de meeste der bezwaren
attent
gemaakt,
a
a
aa , sch.een daaraa door getroffen,, scheen het met mij geheel eens,, doch
zeer verlegen.. Nadat
Na a ik gehoord had
a wat
a was
a voorgevallen,
a
,
en dat
a hij reeds had
a geprejugeerd,, verwonderde zijne v~rlegenheid mij niet:: ik dacht
echter dat
a
a het noodig was
a
hem te vragen
of hij zich had
zooals
a
a uitgelaten
a
a mij ·en
elkeen was
a gezegd,, doch ik konde hier slechts een flauwe
a
en evasieve
ontkentenis bekomen van
a
a zich niet bepaaldelijk
aa
te hebben geuit,, die mij het gebeurde bevestigde.. D
De KoK 1) M
:Mr.. A
A.. JJ.. B
Borret,, 1782-1858,
1782-1858, gewezen SStaatsraad
1)
aa
aa en thana
a
gouverneur van
Noord-Brabant.
a N
-B a a .

o.

0 . E.
E. IV
1V 11
11

14
1-4
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ning had
aan
betuigd geene
a
aa de leden der Commissie
a facto
C
bezwaren
in hunne wijzigingen te zien.. Dit
a
D is mij door
verscheidene der leden van
later
stellig ver-a de Commissie
C
a
aa twijfelen..
klaard,
aa , en ik kan
a er niet aan
IIntusschen ging ik voort aalsof er niets gebeurd was,
a ,
maar
met
welken
moed
kan
men
ligt
beseffen.
a
.
aa
Ik
rekende het van
I
a mijn pligt den Koning,
K
, hoezeer
ik meer en meer geloofde dat
a hij in 't
' geheim met de op-positiepartij
begon te heulen,, van
a
a al
a wat
a voorviel te onder-rigten en op de crisis welke zich voorbereidde te prepareeren..
a
.
In
den
attnvang
had
ik
hem
berigt,
dat
ik
dacht
dat
de
I
aa a
a
, a
a
a
twee leden der Commissie
tegen de vier andere
leden van
C
a
a
den M
Ministerraad
zouden overstaan
- wellicht heeft dit
aa
aa tot de bewerking van
Lightenvelt
en R
Rijk geleid.. Nu
a
L
N
moest ik hem berichten,, dat
a het omgekeerde zonde plaats
aa
hebben..
door aanderen behalven
mij
IIntusschen was
a de Koning
K
a
op de strekking die de wijzigingen der
aattent gemaakt
aa
Commissie voor hem en zijn huis zouden hebben,, ten minste
C
hij betuigde mij meer en meer met de zaak
aa verlegen te zijn,,
toonde zich meer en meer overtuigd dat
a ik gelijk had,
a , en
scheen te betreuren dat
zoo verre waren
gekomen..
a de zaken
a
a
IIk zeide hem aaltoos,, dat
a het mij spijten zonde zoo hij
dat
dacb.t
a
a eenig personeel motief mij konde leiden;; dat
a hij
met aanderen,, die zijn vertrouwen verdienden,, en die ik hem
noemde,, over de zaak
Hij hield zich altoos
aa moest spreken.. H
a
als
nog
niet
bepaald
wat
te
doen.
a
aa
a
.
der G
Grondwet ten einde
IIntusschen liep de behandeling
a
en bleven nog slechts eenige punten over.. D
De K
Koning en
de collega's
verlegen.. Z
Zij
a' die m~t mij verschilden raakten
aa
wilden ons tot eene transactie
brengen,
waarvan
't
gevolg
a a
, aa a '
Nepveu en ik principes hadden
zoude geweest zijn dat
a N
a
moeten opgeven en zij nietigheden zouden hebben opge-offerd,, b.v.
Eerste Ka
Kamer door den K
Koning
. . den president der E
te do-en noemen,, het getal
Eerste Ka
Kamer een
a leden der E
weinig vergrooten,, en dergelijke,, dat
a noodwendig hoege-naamd
niet moveerde.. IIk bleaf stijf op mijn stuk en wilde
aa
ten slotte dat
Koning tusschen mij en hen zoude kiezen..
a de K
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z.. M.
Z
M. was
a in de grootste verlegenheid en vroeg mij
raad.
Toen
zeide
ik hem,, dat
Grondwetsherziening
aa . T
a door de G
der C
Commissie te,, doen drukken en door zich er niet on-gunstig over uit te laten
),
a
((meer konde ik hem niet zeggen),
hij de-. zaak
aa zeer uit haar
aa geheel had
a gebragt;
a ; dat
a men van
a
den R
Roomsch-Catholieken
invloed nn gebruik maakte
om,
-Ca
aa
de zaak
door
te
zetten;
dat
de
tegenstand
moeilijk
was
aa
; a
a
a en
ik dit aalIes op den voorgrond moest stellen..
Engeland
overgekomen om,, zoo ik
a
IIk was
a echter uit E
eens de zaak
aanvaardde,
aa
aa
aa
, aalles voor hem en zijn huis te
doen dat
aan te
a mogelijk was,
a , en mijzelven daar
aa desnoods aa
wagen.
Ik
zag
den
ondergang
van
't
koningschap
a
. I
a
a
a '
a in de
aanneming van
het ontwerp der C
Commissie.. Z
Zoo hij zich
aa
a
dus aa
aan mij wilde sluiten,, was
aan
aa -_er aa
a ik bereid mijn kraag
te wagen,
hoezeer het- gevaar
aa minder groot was
a dan
a
a
, want
a
men voorgaf,
was
er
echter
mogelijkheid
dat
het
bestond.
a
a
.
a,
Voor
mij
vraagde
ik
niets,
maar
ik
konde
aIleen
Diets
doen
aa
,
aa
a
V
en ruoest aanderen hebben om de zaak
met mij te aa
aan-aa
vaarden,
niet kunnen overhalen
aa
, en hen zoude ik daartoe
aa
a
tenzij ik stellig wist dat
Koning in ''t oogenblik van
a de K
a
gevaar
niet
zoude
weifelen,
en
aIle
kansen
met
degenen
,
a
a
aa
die hem dienden zonde loopen.. Daa
Daarom vraagde
ik hem
aa
op den loan
bereid was.
kenterde
a af,
a , of hij daartoe
aa
a . Hierop
H
hij,, stotterde en ten slotte kwam
geen aantwoord.. Die
a
D
houding was
a oogenblik was
a de zaak
aa
a mij genoeg;; van
a dat
verloren,
aan diegenen van
a wie ik de
- , en ik berigtte dit aa
noodige hulp had
moeten
wachten,
en
die'
hierQp
de zaak
a
a
,
aa
als
a
.
a hopeloos lieten varen.
Nu
konde ik dan
a voorzien,, doch die
N
a ook
a den uitslag
was
a nog vrij-- zonderling..
De
Koning hield zich tot het laatste
of hij een tijd
D K
aa
van
beraad
verlangde
en
zich
nog
wilde
bedenken,
aa
a
, zelfs
a
toen ik hem zeide dat
volstrekt de Statena men thans
a
S a
Generaal
G
aa opening zonde moeten geven van
a de staat
aa van
a zaken.
a
.
De dag
dat
a
''s ochtends om hem te
D
a
a ik bij hem kwam
melden wat
Staten-Generaal
mede te deelen
a
-G
aa dacht
a
a ik de S
en zijne goedkeuring daarop
te
vragen,
verzocht
hy_ mij nog
aa
a
,
de vergadering
te zeggen dat
dagen
beraad
a
a hij acht
a
a
aa wilde

- 208'
208-

hebben,, waarop
ik hem opperde dat
a dit niet konde,, maar
aa
aa
ik', hem in mijne communicatie
aIle
latitude
zoude
laten.
a
a
a
a
.
en nog v66r
avond liet
IIntusschen. na
a de vergadering
a
66 den a
hij mij op een kabinets-raad
- aa voor den volg'enden morgen uit-a
noodigen,, en daarin
deelde hij ons reeds zijn besluit mede..
aa
Mijne mededeeling van
M
a des ochtends was
a de volgende
geweest:: • . . . . 11))
De opgaven
der couranten
wegens het in de vergadering
D
a
a
a
voorgevallene
kunnen getuigen van
het leedweezen door
a
a
de SStaten-Generaal
dissolutie van
a
a
a
-G
aa wegens de noodzakelijke
het M
Ministerie getoond.. De
meesten die mijne vrienden
D
waren,
a
, voorziende uit hetgeen men wist wat
a het resultaat
aa
zonde zijn,, en welke partij
de K
Koning zoude kiezen,, waren
a
a
troosteloos.. Geen
echter,, wien ik de gesteldheid bekend
G
maakte,
anders konde handelen
dan
aa
, yond dat
a ik a
a
a ik deed..
Trouwens ik had
al de moeilijk-T
a het geluk om dit gedurende a
heden waarin
ik was
aa
a gewikkeld te ondervinden.. De
D gedragsa lijn die ik mij had
a voorgeschreven werd door ieder die ik
2) van
gesproken had
A tot Z
Z goedgekeurd,, en mijn eigen
a A
a 2)
geweten wees mij ook den weg ten duidelijkste.. Geroepen
G
door den K
Koning om hem en de zijnen te redden,, konde ik
niet medewerken tot iets waaruit
ik in 't
aa
' verschiet de op-lossing van
a het koningschap
a en het ongeluk van
a mijn land
a
voorzag.
Zoodraa de K
Koning derhalve,
a . Z
a
, evenals
a de leden der
Commissie en collega's,
C
a' , die zich jegens mij verbonden hadden
a
tot eene G
Grondwet,, die in eenen liberalen
doch tevens con-a
servatieven
geest,, naar
Britsche,, zoude zijn,,
a
aa "t
', voorbeeld der B
daarvan
afweken,
aanblijven - ik konde
, konde ik niet aa
aa a
a
d~arto,e
niet medewerken en moest weg..
aa
Maar hoe mij te verantwoorden?
moest toch ge-Maa
a
? Dit
D
1) M
Mededeeling dat
1)
a onder de leden van
a het ministerie ten aanzien
aa
der grondwetsherziening "zoodanige
uiteenloopende meeningen bestaan
,
a
aa aals
niet te vereenigen zijn,,"
," en dat
a ,J ,,,daar
, aa een voorstel --tot wijziging derGrondwet niet kan
G
a ontspruiten dan
a uit een ministerie dat
a dienaangaande
aa aa
eenstemmig denkt,, het onvermijdelijk wordt dat
in het
a eene verandering
a
personeel plaats
grijpe.••.
Konings overweging kan
aa
. . . . De
D uitkomst van's
a ' K
a
ten spoedigste worden tegemoet gezien"" ((de Bosch
Kemper
V, 334)
334)..
B
K
V,
2) "Boreel,
Hall,, zelfs Z
Zuylen'"" ((noot van
2)
,B
, Goltstein,
G
, Rosenthal,
R
a , van
a Ha
a G.
G. S.)..
S.) .
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daartoe
het noodige te kunnen doen
a
aa
te midden van
den
slommer
van
waarin
ik mij bevond??
a
a zaken
a
aa
Ret gelukte mij echter in een ongeloofelijk snellen
H
tijd een rapport
op te maken
van
a het
a
a
a mijne bevinding van
Grondwetsontwerp,, en dit rapport,
aan den Koning
G
a
, dat
a ik aa
K
had
a gezonden ten einde hem mijne denkbeelden bekend te
a
maken,
met de missive destijds aa
aan
, voeg ik hier achter
a
den K
Koning gezonden om hem den staat
open
aa van
a zaken
a
te legg-en 1).
1) . Een geschikt voorberigt maakte
dit werk voor den
E
aa
druk geschikt.. T
Twee edities werden met graagte
uitver-aa
kocht en gelezen,, en dit stuk deed voor mij een excellent
effect,, doch verwekte noodwendig den l;>ittersten toorn van
mijne tegenstanders,
a
, ''t geen ik te voren wist,, doch dat
a mij
natuurlijk
niet wederhield.. Ret kwam
eenige dagen
uit
a
a
a
nadat
Koni:q.gs beslissing werd bekend gemaakt.
a a ''8 K
aa .
Koning zijn besluit mede-IIn den kabinetsraad
a
aa waar
aa de K
deelde,, gaf
a h~i te kennen dat
a hij,, de wederzijdsche opinien
8
niet hebbende kunnen vereenigen,, zich niet konde ontvein-zen aIle
de zwarigheden
welke het goedkeuren del" wijzi-a
a
gingen,, welke de project-grondwet
aan
aa bragt,
a , met zich voerde;;
dat
hij
echter
geloofde
dat
men
vool"
den drang
van
a
a
a
a 't
oogenblik moest zwichten,, om daarop
later
terug te komen
aa
a
- ((dit laatste
deed een zonderling effect op D
Donker en
aa
Luzac)
- , dat
L
a ) -,
a hij dienvolgens zich bij de meerderheid voegde..
IIk aantwoordde hierop dat
a mij slechts overbleef te
hopen dat
het
door
den
Koning
genomen besluit tot geluk
a
K
van
Vaderland
zoude mogen strekken.. Hierop scheid-a mijn Va
a
den wij..
Hoezeer ik dus de beide portefeuilles nog moest be-H
honden totdat
was,
a ik vervangen
a
a , kreeg ik mijn ontslag
a den
volgenden ochtend,, dat
allerschandelijkst
gesteld
was,
a a
a
a , daar
aa
ik bloot ontslagen
werd
zonder
zelfs
in
het
minste
bedankt
a
a
te worden.. D
Dit had
Koning niet ver-a ik stellig van
a den K
1) Bedoeld
bijvoegsel bestaat
1)
aa van
B
aa in een gedrukt exemplaar
a Rapport
Ra
zijn gebracht.
en M
Missive gelijk zij destijds in den handel
a
a
. Het
H voorbericht

is gedagteekend
13 Mei
1848.
a
13
M 1848.
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diend.. IIk maakte
hem dadelijk
bekend met mijn gevoelen
aa
a
deswegens,, en de zaak
werd
de·rhalven
in het besluit van
aa
a
a
vervangin'g
en van
a eenigszins gepleisterd..
a
a 'definitief ontslag
Dit
besluit provoceerd'e ik al
mijn
D
a zeer spo:edig,, want
a
verblijf
in de beid,e betrekkingen was
-I
a mij zeer onaangenaam
aa
aa
naa het gebeurde.. Ik
dan
I schreef den Koning
T
a ook des-15
Mei
het volgende
wegens den 15den
M 1)
1) en ontving d,aarop
aa
.
2),
.
.
.
besluit:
ik naa van
den Koning
afscheid
: .•.. 2), waarop
aa
a
K
a
genomen te hebben weder naar
Londen vertrok..
aa L
1)
is om meer dan
dienst nodig
1) "Sire!
,S ! Het
H
a eene reden voor 's
' Lands
La
dat
het Departement
van
a een lid van
a de tegenwoordige aadministratie
a
D a
a
Financien
van
Baron Bentinck,
F a
a mij overneme,, en daar
aa de komst van
a den Ba
B
,
die hedenavond
of morgenochtend hier kan
a
a zijn,, mij nu ook gelegenheid
zal
Departement
van
Buitenland,sche
Zaken,
a geven het D
a
a B
a
Za
, dat
a ik niet gevoeg-lijk langer
kan
waarnemen,
Majesteit
a
a
aa
, af te geven,, heb ik de eer Uwe
U
Ma
eerbiedig te verzoeken mij te willen vergunnen ten spoedigste naar
Londen
aa L
terug te keeren.. A
Aldaar
aa kan
a mijne tegenwoordigheid nuttig zijn,, terwijl
zij zulks hier niet meer is."
A.. A.
Bentinck,
te
." -- A
A . baron
a
B
, onze gezant
a
Brussel,
17den M
Mei Schimmelpenninck
aan B
Buitenlandsche
B
, volgde den 17
S
aa
a
Zaken
Ope.
Za
2) B
Besluiten van
52, tot ontslag
2)
a 17
17 Mei,
M , No.
N . 51
51 en 52,
a uit de functien
6
van
Minister van
Buitenlandsche
Zaken
en van
De begeleidende
a M
a B
a
Za
a Financien.
F a
. D
brief van
den D
Directeur van
Kabinet by de B
Bosch K
Kemper,, V,
V, lett..
a
a het Ka
aantt.. bI.. 262.
aa
262.

BABETTE
BA B E T T E
DOOR
DOOR

IGNATIA LUBELEY.
IGNATIA
LUBELEY .

II..

September 1791.
Rolands
waren
buiten.. Voor
S
1791 . De
D R
a
a
V
het eerst naa vele maanden
zag
Clos de laa Platiere
aa
a Ie C
P a 6 1)
1 ) er
weder bewoond uit,, en vredig,, met geopende vensters,,
droomde het in de zon,, toen op een middag
a van
a diezelfde
Septembermaand
Dubraysot
te paard
uit
S
aa
RRaymond
a
D
a
aa
Villefranche
kwam
rijden.
Een
paar
wachthonden
sloegen
V
a
a
. E
aa
a
aan,, toen hij het huis naderde,
aa
a
, zoodat
a hun herhaald
aa geblaf
a
luid weergalmde
tusschen de bijgebouwen.. In
a
I den ouden
tuinmuur werd het poortje geopend,, en mevrouw R
Roland
1a
zelf trad
blauw,
a
l'anglaise,
met
een
a eruit,, eenvoudig in 't
'
a , a 'a
a ,
witte fichu om,, en een grooten wit strooien bergere
hoed
Ope.
6
Haastig sprong hij uit den zadel.
Haa
a
.
Een welkomstglimlach
kwam
op haar
E
a
a
aa bekoorlijk,, blo-zend gelaat
- die glimlach
"dien
geen mond zachter
en
aa a
,
B
a
betooverender kon hebben"
heldere
" en vroolijk rustten haar
aa
grijs bruine oogen op zijn jong gezicht,, toen hij diep voor
haar
vilt~n steekhoed in de hand.
aa boog,, den zwart
a
a .
",,.,W
W"elk et~n verrassing,
Dub ray
a
, mijnheer D
a sot,"
," zeide
zij.. "Ik had
a niet mogen hopen zoo spoedig na
a, mijn terug-komst in de eenzaamheid,
aa
, bezoek te ontvangen."
a
."
1) G
Gelegen te T
Thesee,
van
1)
,6 ,6 , in het land
a
a BBeaujolais.
a
a .
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"Ik
had
gehoord,, dat
a
a u hier was,
a , mevrouw,"
," anta 5511
woordde hij,, "en
ik kom u vragen,
,
a
, of ik u van
a dienst kan
a
a
zijn,, of ik ook een en ander
voor u mee kan
a nemen,, ik
ga
naar
Parijs."
a over twee dagen
a
aa Pa
."
"Naar
Parijs!
Wie
had
dat
Pa
!
W
a
a kunnen denken!! Kom
K
.,,Naa
binnen.. -U
U moet mij dat
uitvoerig vertellen."
a alles
a
."
Een boerenknecht,, die op het geblaf
E
a der honden te
voorschijn was
het paard
mee naar
a
a gekomen,, nam
aa
aa de stal,
a ,
en mevrouw R
Roland
ging haar
a
aa bezoeker voot naar
aa een lage,
a ,
ruime kamer,
stoelen
a
, heel licht en zonnig,, waar
aa lage
a
-a
stonden met breede geel damasten
zittingen,, en medaillona a
a
vormige leuningen,, en waar
met dunne,,
aa de open schrijftafel
a
van
boven rond
uitpuilende pooten,, overdekt was
a
a
a met
pamfletten
en conranten.
was
a
a
. Het
H
a hier,, dat
a zij studeerde
met haar
E u do r aa leerde
aa nlan,
a , dat
a zij haar
aa dochtertje E
breien,, dat
historie
a zij zich verdiepte in de natuurlijke
a
volgens L
Linnaeus,
dat
zij
haar
brieven
schreef
aan
a
, a
aa
aa haar
aa
vriend B
B 0 S c,, die aaltijd handelden
over politiek,, maar
a
aa niet
aIleen daarover,
a
aa
, ook over het landIev.en,
a
, over de w.ijngaaraa den,, over kippen en konijnen..
"Gaat 11 in Pa
Parijs eens zien,, welke vorderingen de
,,Gaa
Revolutie
maakt?"
toen zij
R
aa ?" vroeg zij met een glimlach
a
zaten
-- "en
gaat
a
,
aa u haar
aa dienen?"
?"
"Ik hoop,, dat
a ik het zal
.," antwoordde
a
a kunnen doen,"
J
hij met geestdrift.. Maa
Maar het was
a niet,, om een politieke
reden,, dat
oom van
a hij ging.. Een
E
a hem,, die er een handelsa
huis bezat,
had
hem
gevraagd
er
Hen
opengevallen
plaats
te
a , a
aa
a
aa
komen vervullen,, en hij had
het aa
aanbod aa
aan
a niet geaarzeld
aa
te nemen,, verlangend
in het middelpunt der nieuwe be-a
weging te komen,, en de groote sprekers te hooren..
Mevrouw R
Roland
gaf
doorleefde merk-M
Ia
a hem gelijk.. Parijs
Pa
waardige
dagen
De
nieuwe
constitutie
was
aa
a
D
a voltooid,, de
koning had
haar
aangenomen,, men verwachtte
nu een
a
aa aa
a
nieuw tijdperk.. Men
had
doel nog niet bereikt,, maar
M
a het J
aa
men was
der ver-a op weg en te midden van
a
a de verwarring
schillende partijen,
een
a
, bezat
a het land
a
46 groep mannen,
a
, die
wisten,, wat
zij
wilden,
wier
vurige
zielen
haakten
naar
a
,
aa
aa de
vrijheid en die door de wijsbegeerte tot haar
aa dienst waren
a
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toebereid.. Haa
Haar oogen glansden.
a
. Zij
Z kende ze,, zij kwamen
a
bij haar
aan
huis
te
Parijs,
'zij
waren
haar
vrienden:
B
u
aa aa
Pa
,
a
aa
: B z 0 t,,
,I'a
dien zij "l'ami
de l'humanite"
meil-P
a V noemde,, B
B r iss 0 t "Ie
Y
leur des humains",
"veritable
homme de bien."
a
", Petion
P6
a
."
,,
"En
Robes~pierre",
E R
-P
", vulde hij aan.
aa .
"Ja,"
aa haar
aa stem klonk mindel"
-Ja.," aantwoordde zij,, maar
overtuigd.. Z
Zij hield niet zooveel van
a hem als
a van
a de anderen,.
a
.
en een vervelende spraak.
Ook
Mij had
H
a slechte manieren
a
aa . O
herinnerde zij zich even zijn onredelijke aangst,, toen de
vlllcht des konings bekend was
a geworden,, en hoe hij toen,,
bij het bespreken van
a een republiek,, als
a naar
aa gewoonte op
zijn nagels
bijtende,
smalend
gevraag-d
had:
a
,
a
aa
a : ,,"\Vat
,Wa is een
republiek ?"
?"
Zij vertrou"\Jvde hem niet aaltijd.. B
Behoorde hij weI ge-Z
heel tot de ware
republikeinen??
a
Zij sprak
niet uit,, en bracht
Z
a echter haar
aa wantrouwen
a
a
het gesprek op de vlucht der koninklijke familie
en
de
a
gevangenneming
bij Va
Varennes 1).
Haars inziens was
a
) . Haa
a het te
betreuren,, dat
gelukt was.
was
a dit laatste
aa
a . Het
H
a het binnen-halen
van
de pest,, de intrigues zouden niet eindigen,, de
a
a
woelingen aa
aanhouden.. En
E wat
a was
a het koningschap?
a ?
"Niet
een
nul
als
L
0
dew
ij
k
X
V
I
ill
oet
aan
a L
X V I
aa het hoofd
,,N
van
lachje,
a een staat
aa staan,"
aa ," zeide z~j met een minachtend
a
a
,
"une
etourdie"
als
die
trotsche
Oostenrijksche
prinses
"
a
O
."noch
.11
5
door het yolk worden toegejuicht,, maar
aa edele waardige
aa
mannen
moeten het land
besturen,, kundige mannen,
a
a
a
, weten-schappelijke
mannen,
kunnen het yolk opbeuren
a
a
, zij aIleen
a
uit zijn slavernij
en zijn ellende.. Z
Zij zullen de wetten
a
maken
zooals
en wijs,, en
aa
a
a die behooren te zijn,, ''rechtvaardig
ami,, dan
a Zlllt g~j zien
aals die wetten er zijn,, mon jeune a
welke vorderingen de menschheid maken
zal."
a
a ."
"Ja,
mevrouw,"
antwoordde
hij
met
VUllr
"aIles
moet
,,.,,Ta,,
," a
,a
veranderd
worden."
a
."
Hij was
H
a heel jong nog,, met weinig persoonlijk oordeel,,
maar
aa vol geestdrift voor de rechten van
a den mensch en de
revolutie,, vol eerbiedige en ridderlijke bewondering bovenal
a
1) 21
1791..
1)
21 JJuni 1791
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over de moeielijke
a
vraagstukken
van
den
dag
oordeelde,
en
wier philosophie
aa
a
a
,
door eigen studie en nadenken
was
a
a verkregen.. Hij
H was
a blij,,
dat
aan het einde van
brieven
a zijn bezoek een pakje
a
a zij 'hem aa
toevertrouwde voor .Robespierre
en B
Buzot,, en met een
,R
diepe buiging nam
hij het van
aan,, en borg het zorg-a
a haar
aa aa
vuldig in den binnenzak
lakensche
rokjas.
a van
a zijn blauw
a
a
a .
Zij deed hem uitg-eleide naar
Zoo droomerig en
Z
aa buiten.. Z
stil was
blauw
de lucht boven
a
a
a de aatmospheer,, zoo wazig
wijnbergen en de bosschen,, die in de volle zon lagen.
a
.
Mevrouw R
Roland
haalde
diep a
,adem:: "Wat
M
Ia
aa
,,Wa is het heerlijk
weer,"
," zeid~ zjj,, "en wat
a doet het den mensch goed buiten
te zijn.. S
80ms zou men zoo verlangen
aIle politiek te ver-a
a
geten en slechts voor de eenvoudige plichten van
a het landa leven te aarbeiden.. U
U kent het Pa
Parijsche leven niet,, U
U
weet niet, wat
U tegemoet gaat,"
a U
aa ," en hoofdschuddend zag·
a
zij met een glimlach
naar
aa te paard
aa
a
aa hem op,, ,.toen hij daar
zat,
aa woorden.. "Maar,
a , eerbiedig luisterend naar
aa haar
I'Maa , niet
waar,
de
Revolutie
roept,
dan
kan
men
haar
stem geen
R
,
a
a
aa
aa , als
a
weerstand
bieden,, en U
U gaat,
a
U heht g~lijk,, dat
a U
a , want
a onze
tijd is niet gemaakt,
aan den haard
te bIijven
aa , om. rustig aa
aa
zitten.. AIleen,
Dub ray
A
a sot,, vergeet niet,, dat
a
, mon cher D
niet Pa
Parijs a
aIleen moet deelen in de voorrechten van
a de
Revolutie.. Hier
in ''t Zuiden
moeten de nieuwere begrippen
R
H
Z
ook doordringen,, hier heeft men ook mannen
noodig,, die
a
denken,, zooals
U."
a U
."
Een bIos van
B
a genoegen vloog over zijn jong gezicbt,,
omdat
zij
hem
rekende
tot de ware
mannen
Revolutie,,
a
a
a
--der R
tot de mannen,
a
, die zij hoogachtte,
a
, e~ vrooIijk klonk zijn stem',,
toen hij antwoordde:
Repllbli~k daar
a
: "Als
,A de R
aa is en de wijze
wetten worden gemaakt,
aa , mevrouw,, dan
a kom ik terug in
het land
van
Beaujolais,
a die
a
a B
a
a , en leer de menschen,, wat
nieuwe wetten beteekenen,, en sticht mij hier een eigen haard,
aa ,
en leef te midden van
a een gelukkige,
, welgestelde,, ontwik-kelde bevolking,, genietend van
a de werken des vredes maar
aa nu eerst,, moet ik te Parijs
Pa
, mijn lessen gaan
aa leeren."
."
"Ja,"
lachte
zij.
, a," a
.
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het tuinpoortje werd opgelicht en zij
a
D
keerde zich om..
a", riep zij,, "kom hier".
".
"Eudora",
.,,E
Een kind van
a 11
witte jurk,,
E
a 10
10 a
11 jaar
aa in een vrij lange
a
met korte mouwen en een witte fichu,, kwam
om den
a nader
a
bezoeker te begroeten.. Zij
Z had
a blonde krullen,, die op haar
aa
schouders neervielen,, en grijze oogen onder bruine wimpers..
Daar lag
in de wijze
Daa
a iets wonderlijk stijfs en afgemetens
a
waarop
zij den hoffelijken
groet van
Ray
Dub ray
aa
a R
a m0 n d D
a sot.,
ontving.. Deze
nam
spoedig afscheid.
verzocht zijn
D
a
a
. Hij
H
eerbiedige groeten over te brengen aa
aan mijnheer R
R 0 1and,
Ia
,
l
die voor eenige dagen
naar
Lyon
-'was
),
en
reed
toen
weg,
a
'),
,
a
aa L
terwijlI mevrouw R
Roland
met
een
moederlijk
gebaar
haar
1 a
aa
aa
hand
legde op E
E u d 0 r a'
a '8 schouder en met haar
a
aa naar
aa binnen
ging.. Het
was
les.. Z
Zijzelf
R
a het uur voor de Italiaansche
I a aa
onderwees haar
aa dochtertje.. Voorbeeldig
V
aals zij in al
a haar
aa
plichten wilde zijn,, was
zij
het
ook
in
haar
moederlijke
zorgen,
aa
a
,
welbedacht,
a
, welbewust,, philosophisch,, zeker aals Cornelia,
C
a, de
moeder del" G
Gracchen,
a
, sprekende,, dat
a zij geen kostbaarder
aa
versierselen kende dan
haar
a
aa kind,, maar
aa ook geestdriftig"
bewonderend een B
Brutus,, die zijn zonen opofferde aan
aa zijn
plicht jegens de Republiek.
R
.
Raym
on d d u B
Braysot
was
R
a
a
a edelman
a van
a geboorte;;
door het verval
en de bekrompen omstana van
a zijn geslacht
a
a digheden,, waarin
hij was
ge-aa
a opgegroeid,, een notarisklerk
a
worden.. Dub
ray
sot
spelde
hij
zijn
naam
seder
1789.
D
a
aa
1789 . De
D
gelijkheid van
den
mensch
was
toen
afgek-ondigd
en met
a
a
a
vreugde had
doen ver-a hij de twee deelen van
a z~in naam
aa
smelten tot een geheel,, het nieuwe tijdperk waardig!
aa
! Zijn
Z
vader
had
hij vroeg verloren.. Met
zijn moeder,, die een
a
a
M
dochter was
advocaat
Lyon,, had
a van
a een armen
a
a
aa uit L
a hij tot
zijn aachttiende jaar
in
een
klein
buitenhuis
bij
Villefranche
aa
V
a
gewoond.. N
dood -- drie jaar
- had
Naa haren
a
aa geleden a hij
het verkocht,, omdat
waren,
a er schulden te betalen
a
a
, en de
kleine wijngaard
toch weinig opbracht.
vriend van
aa
a
. Een
E
a zijn
1) D
Door deze stad
Ro land
destijds ala
1)
a was
a R
a
a bijzonder aafgevaardigde
aa
naar
gezonden..
aa Parija
Pa
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vader,
Ric h aa r d era
C a ill aa r d van
a
a
, tevens zijn peetoom,, R
Vigneclose,
hem toen de plaats
bij den ouden notaris
, had
a
aa
a
T
te T
Thesee
mee..
4 4 bezorgd.. De
D man
a had
a e1" zijn eigen plannen
a
Als de notaris
stierf,, moest RRay
A
a
a ill 0 n d hem opvolgen.. Hij
H
zou dan
aIle
zaken
uit de buurt van
Thesee
a
T
a
a
a
6 6 in handen
a
hebben en dit kon hem niet anders
dan
a
a voordeel opbrengen,,
wanneer
hij
eenmaal
meester
van
Vigneclose
we1"d,, want
a
aa
a
V
a
Richard
C1"amard
had
B
a
C a a
a maar
aa een
66- kind,, een dochte:r,, en
hij had
a haar
aa voor den zoon van
a zijn vriend bestemd.. Dwingen
D
deed hij het huwelijk niet.. Het
sprak
H
a voor hem eenvoudig
vanzelf,
zou hebben - en voorloopig was
a
a het plaats
aa
a er
, dat
geen haast
bij.
Hij
was
nog
jong"
en
l{rachtig
genoeg
om
aa
. H
a
a
zijn eigen goederen te beheeren en BB aabe t t e was
a nauwlijks
a
zeventien jaar
aa oud..
Daarom,, toen het notariaat
Thesee,
a aa van
a T
4 4 , na
a den dood
Daa
van
den ouden notaris,
a
a , verviel,.
, . en Ray
a m 0 n d besloot het
voorstel van
L @ b I1 an
aan te nemeD,, ontving hij
a zijn oom L
a c aa
deze tijding met zijn
a gewone goedgehumeurdheid en klopte
den j ongen man
a op de schouders met de woorden :: "WeI,
,W ,
mijn vriend,, doe., ,vat
beter middel om
G
a je hart
a begeert.. Geen
je van
liefhebberijen te genezen,, dan
a je revollltionaire
a
a eens
persoonlijk met je vrienden kennis te gaan
maken".
aa
a
".
ond had
het hoofd geschud.. Daar
RRaym
a
a glimlachend
a
Daa
was
geen verbittering tusschen hen beiden ontstaan
a
aa om
verschil van
h aa r d C
eraa mar
a politieke meening.. Ric
R
a d was
a
tegen de revolutie,, niet omdat'
a hij royaliste,
a
, noch omdat
a
hij geloovig Ca
Catholiek was,
maar
omdat
hij
het
de
grootst
a ,
aa
a
mogelijke dwaasheid
vond,, het volk opstand
te prediken-,,
aa
a
terw·ijl aaIleen de ijzeren vuist van
a den meester het binnen
de perken kon houden,, en hij lachte
hartelijk
om de vrij-a
a
heidsidealen,
ray
a
, die Ray
R a m 0 n d Dub
D
a sot vervulden en in
vervoering brachten.
a
.
"A.ls het maar
aan
aa niet bij je opkomt,, die dwaasheden
aa
aa
"A
mijn boeren te leeren",
aan toe,, en
", voegde hij er meestal
a aa
Ray
het goedmoedig gelaten.
R
a ill 0 , n d had
a
a
. De
D Revolutie
B
had
den
stenn
van
de
landlieden
uit
Beaujolais
a
a
a
B a
a ook niet
noodig,, om te zegevieren,, en later
zouden
zij
toch
met aaIle
a
L
anderen (a
(als bij verrassing
1) deelen in de voorrechten der
a
a
!)
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de nieuwe denkbeelden
T
drongen toch. weI door.. R
Richard
Cramard
merkte het
a
C a ,a
op en het hinderde hem.. Hij
lachte
er
nn
niet
meer zoo
H
a
hartelijk
Oill,, en toen Ray
aan mevrouw
a
R a m 0 n d na
a zijn bezoek aa
R
Ia
Roland,
, de groote zonnige binnenplaats
aa van
a de boerderij
a
kwam
binnenrijden,, beet zijn peetoom hem toe:: "A.lle
revo-,,A
lutionairen
moesten gehangen
worden.. Daar
a
a
Daa zijn weer twee
kasteelen
in Ie L
Limousin verbrand",
a
a ".
"Natuurlijk,
,Na
, ''t is te betreuren,, die ongeregeldheden",
",
antwoordde
de jonge man
"maar
a
a met waardigheid
aa
, aa zij komen
in aaIle overgangstijdperken
voor.. U
a
U begrijpt,, dat
a wanneer
a
wij de R
Republiek eenmaal
aa gesticht hebben,, wij ook weI de
orde en de wetten zullen handhaven".
a
a
".
"Ik hoop dan
a voor hen,, dat
a zij in dat
a overgangstijdperk
a
J
niet hier komen"
Richard
Cramard
met een
" -- zeide R
a
C
a a
driftige flikkering in zijn staal-blauwe
oogen - "de eerste,,
aa - a
die ongevraagd
de poort durft binnenkomen,, zal
- wees
aa
a daarvan
verzekerd
op
minder
aangename
manier
met Ie
aa a
aa
a
a
sieur C
C ram
a aa r d kennis maken".
a
".
En Ra
Ray ill 0 n d een onderzoekenden bIik werpend op
E
dat
de zon verbrande
gezicht onder den drie-a harde,
a
, van
a
a
kanten
steekhoed,, en op die forsche gestalte
in lange
.ias
a
a
a
a
en rijlaarzen,
Ray
m
0
n
d
twijfelde
er
niet
aan.
aa
, Ra
aa .
Het was
afscheidsbezoek op Vigneclose
-- heel kort
R
a zijn a
V
en haastig,
Beaujeu
wilde
aa
, omdat
a hij dien aavond nog in B
a
zijn.. V
Verder nam
Macon,, Chalons,
a . hij den weg over Ma
C a
, Dijon
D
en Troyes.
Deze
reis
naar
Parijs
was
lang
voor
die
dagen,
T
. D
aa Pa
a a
a
,
maar
aa er werd veel gereisd en ,.de diligencedienst was
a uit-stekend geregeld.. Ric
nooit
R h aa r d C
C ram
a aa r d had
a daarom
aa
eenig bezwaar
aa in het vertrek van
a zijn petekind gezien;; doch,.,,
nn het oogenblik van
a weggaan
aa daar
aa was,
a , miste hij zijn ge~wone opgewektheid..
"En
- herhaalde
h~j drin-Ra m 0 n d"
" aa
., .,E vergeet niet,, Ray
gend - "vergeetniet,
,
, dat
a je mij gezegd hebt,, dat
a je niet
voor goed naar
Parijs ging... ,Je
aa Pa
J moet je .er niet vestigen.. Op
O .
Vigneclose is je eerste plaats.
en ik hebben recht
V
a . Ba
B a b-ette
op je;; vergeet dat
a niet"..
"..
"Neen,
mon
parrain,
.,,N
,
a geregeld tijding sturen"
",~
a a , en ik zal
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Hij
H liet de binnenplaats
aa met de g"anzen,
a
, kippen en varkens
a
a
achter
zich,, reed de donkere poort uit,, waarboven
de duiventil
aa
was,
den tuin voerde.. Babette
a , en sloeg de Iaan
aa in,, die Iangs
a
B a 1)
had
a hij niet gezien.. Hij
H ging dan
a ook vroeger weg dan
a
a
Ide afspraak
aa was
a geweest.. Maar
Maa hij zou haar
aa tegemoet rijden..
Z was
a de WelEerwaarde
W E
M
Zij
Moeder
van
aa
a het vrouwenklooster
()p gaan
nit.. Bij
aa zoeken en zijn weg leidde dien kant
a
B den
zonnigen wijngaardmuur
herkende hij in de verte haar
aa
aa
-tengere gestalte
in den vrij korten,, rood en wit gestreepten
a
rok,, de witte sG.p-ort voor en den witten halsdoek
OID,, en de
a
groote witte routs op,, met den gepijpten uitstaanden
rand.
aa
a .
Z
Zoo vroolijk kon haar
rond
gezichtje
hem
hieronder
door
aa
tegenlachen.
weken had
a
. Maar
Maa de laatste
aa
a het bijzonder ernstig
gezien..
B
t t e herkende hem ook.. Daa
Daar was
B abe
a
a ook niemand
a
in ''t geheele land
van
Beaujolais
die zoo recht te paard
a
a B
a
a
aa
a , aa
zat,
aan wien de gladde
blauwe
rijjas
a
a
a en de losse kanten
a
,das
a zoo goed stonden..
"B aabe t t e"" zeide hij verwijtend,, toen hij voor haar
.,,B
aa
ston.d,, ..,I
"Ik ben aal op Vigneclose
geweest.. Waarom
ben je
V
Waa
'zoo laat?"
aa ?"
"Ik dacht,
a
, dat
a je zou blijven voor het aavondeten",
",
.antwoordde zij,, de donkere oogen bijna
-a
a somber naar
aa hem
opslaande:
"ik had
yoor je gebakken.
aa
: ,
a aal je vruchtentaart
aa
a
.
Moat je nll aal weg?"
M
P"
Beaujeu.
,"Ja,
a, ik vertrek morgen ochtend heel vroeg uit B
a
.
H
Het spijt mij weI,, BB aabe t t e,, dat
ik
hier
van
allen
a
a a
aafscheid
moet nemen"
- de strakheid
van
" a
a haar
aa gezichtje trofhem,,
, .en hij wilde haar
aa toonen,, dat
a hij ook niet ongevoelig wasa verlangen,
,,"en ik zal
a dikwijls naar
aa jou en je vader
a
a
, en ik
hoop niet,, dat
Vigneclose mij onverschillig
a je denkt,, dat
a V
-is
geworden,
maar,
zie
je,
wij
leven in een gr~oten tijd,,
,
aa ,
,
waarin
gehandeld
moet worden,, wij moeten op de hoogte
aa
a
a aalles blijven en meeleven,
van
, het is geen tijd,, om rustig
aa
aan den haard
te blijven zitten,, daar
aa
aa is hij.. veel te onrustig
voor".
".
"Maar
zelf,, die hem onrustig
,,I
Iaa het zijn de revolutionairen
a
a
maken",
"Zij verbranden
de kas", zeide BBa
a bette onwillig.. ,Z
a
a -
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en nemen den
a
Koning
gevangen".
K
a
".
"De aanderen willen ons niet toelaten
de slechte toe-,,D
a
standen
te veranderen,
a
a
Ba
,
, en je weet heel goed,, Babette,
dat
de revolutie is,, om aalles te verbeteren.. Hebt
a daarom
aa
H
je dan
besprak?"
a nooit gehoord,, wat
a ik met je vader
a
a ?"
Met
haar
liad
h~
die
ding"en
nooit
besproken.
M
aa
a
,'
.
Wat
Maar aals
a had
a
? Maa
a BB aabe t t e met politiek te maken?
hij met zijn peetoom praatte,
aa , zat
a zij er dikwijls bij,, stil te
spinnen of te breien..
Zij had
had
Z
a dan
a ook menig gesprek gevolgd en altijd
a
a
het haar
toegeschenen,
dat
hij
edelmoediger
en
rechtvaardiger
aa
, a
aa
was
a dan
a haar
aa vader.
a
.
Zij dacht
hieraan,
Z
a
aa , en zweeg..
"En
je
weet
ook,"
," vervolgde hij,, ,"dat
., a de revolutio-,,E
nairen
niet slecht zijn.. Denk
eens aa
aan mevrouw Roland.
a
D
R
a
.
Zij
ook
is
voor
de
revolutie,
en
je
weet,
hoe
goed
zij
is
Z
,
,
en hoe kna
menschen van
aa houden..
a p,, en hoeveel de arme
a
a haar
Zij wil de vrijheid voor iedereen,, en dat
a willen wij ook,,
Z
'Wij gaan
BB aabe t t e.. 'W
aa goede wijze wetten instellen en ieder-een gelukkiger en beter maken."
a
."
"Monsieur
Ie
cure
zegt,
dat
M
, a het niet helpen zal,"
a ," aant-woordde BB aabe t t e binnensmond.. "Zoolang
de menschen
,Z
a
slecht zijn.,, helpt het niet."
."
"Monsieur
Ie cure weet er niets van,
M
a , maar
aa monsieur
Ie cure wil weI graag
aa zijn invloed en zijn geld houden,, en
daarom
is h~j tegen aaIle veranderingen,
aa
a
, die hem nadeel
a
konden brengen."
."
t t e dacht
aan de zorgen,, die monsieur Ie cure
BB abe
a
a
aa
had
a
, en aan
aa de versleten soutane.,
a . , die hij
a over zijn armen,
droeg.. Hij
H had
a niet veel aan
aa zijn geld..
"En aals hij het zoo goed weet,, dan
a moet hij maar
aa een
,,E
middel vinden,, om de toestanden
te
verbeteren.
Hij
. H deed
a
dan
tot nu toe
a weI goed,, iets nieuws te bedenken,, want
a
heeft zijn leer niet veel uitgericht."
."
Het
bloed vloog naar
'Zij had
H
aa Babette's
Ba
' wangen.•
a
. Z
a
een groot kinderlijk geloof en zij voelde zich - gekrenkt..
Hij bemerkte het,, en stak
toe..
H
a haar
aa de hand
a
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"Ik had
a zoo niet tot je moeten spreken,, je kunt het
AA
," zeide hij met een teederen..
ook niet begrijpen,, kleintje,"
glimlach,
afscheid kibbelen..
a , ,"en we moeten niet bij ons a
Vergeet me niet,, Ba
ik zal
V
Ba bet t e,, want
a
a je ook niet ver.-. .·
geten,, en aals ik terugkom,, dan
a bak
a je weer de vruchten-taart
voor me,, en luister naar
al het merkwaardige
en moois;,
aa
aa a
aa
dat
ik
te
vertellen
zal
hebben."
a
a
."
Zij trachtte
te glimlachen,
Z
a
a
, zooals
a hij,, maar
aa ''t ging haar
aa
moeielijk aaf,, en haar
oogen stonden strak
aa zwarte
a
a van
a de
ingehouden tranen.
a
.
Hij sprong te paard;
E
aa ; hij reikte haar
aa nogmaals
aa de hand,
a ,
zijn blauwe
oogen
straalden
van
vriendelijkheid
en
zachtheid.
a
aa
a
a
.
" Vergeet me niet,, B
nogeens
,,V
B aabe t t e,, en groet j evader
a
van
a mij,, en ''t ga
a je goed,, kleintje,, ''t ga
a je goed!"
!"
O! hoe kon het haar
hij er niet was?
0!
aa goed gaan,
aa , 'als
a
a
Hij reed weg;; bij de kromming van
H
a den hollen weg zag
a
hij nog eenmaal
om
en
wuifde
haar
toe.
Toen
ve~dween
hij.
aa
aa
. T
.
weg langs
den
Zij was
Z
a nn aaIleen,, op den steenachtigen
a
a
wijngaardmuur.
aa
. De
D zon,, die naar
aa het westen daalde,
aa
, scheen
erop,, en ''t was
t t e ging er
a er heel warm,
a
, maar
aa B
B abe
a
toch zitten,, op een steenhoop,, en keek denkend voor zich
uit,. Zij
en kinderlijk als
Z schreide niet.. Eenvoudig
E
a zij was,
a ,
omdat
de wereld had
a z~j weinig van
a
a gezien -- bezat
a zij
aan
d'anderen
kant
een wondeI'lijke zelfbeheersching.. Z~j
aa
'a
a
Z
had
a haar
aa moeder vroeg verloren;; van
a haar
aa lrindeI'jaI'en af
had
zij zich beschouwd gezien aals de toekomstige vI'ouwe
a
van
Vigneclose,
a
V
, en reeds op haar
aa dertiende jaar
aa na
a het
overlijden eener oude getrouwe dienstbode,, had
a zij de zorgen
van
de huishouding op zich genomen.. Het
had
a
R
a haar
aa een
:lekere waardigheid
gegeven..
aa
De zon scheen op het witte kerkje in het daI,
D
a , en deed
het kruis op den toren schitteren.. BBa
bette
keek
ernaar.
aa .
a
Zoo dikwijIs had
als
Z
a zij zich voorgesteld,, hoe het zijn zou a
hoewel Ra
Raymond D
Dubraysot.
zij eens trouwde,, want
a
a
.
nooit een woord van
liefde tot haar
a
aa gesproken had,
a , zoo',
had
zij Ltoch dikwijIs gedroomd,, dat
a
a het eenmaal
aa daartoe
aa
kOill.en zou - hoe vroolijk zou de bruidsstoet dalen
naar
a
aa
het dorp;; daar
aa zouden bloemen gestrooid worden voor haar
aa
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zouden
a
zoo blijde zingen met hun luide jongensstemmen.. Z
Zij zou
op Vigneclose
blijven;; zij zou er zijn,, zooals
V
a haar
aa moeder
-- maar
moeder - en
aa die was
a zoo jong gestorven,, arme
a
haar
aan
aa grootmoeder,, en overgrootmoeder,, vreedza,am
aa
aa den
aa , waarom
aa
eigen haard,
zij ook niet?? -- Z
Zij steunde haar
aa kin
in haar
en keek ernstiger dan
ooit
:
Was
het
heusch
aa handen
a
a
: Wa
waar,
geluk voorbij waren,
aa , dat
a de tijden van
a
a
, dat
a er nn
geen rust zou zijn,, misschien voor lange
jaren?
a
a
? De
D velden
a
lagen
daar
a,ltijd,, en de lucht was
aa om haar,
aa , zooals
a
a
a zoo
a
, en de zon scheen zoo koesterend op wijngaarden
blauw,
aa
en bosschen,, en...
kwamen
op in haar
. . . Tranen
T a
a
aa oogen,, zonder
dat
zij dacht,
a zij ze terug kon dringen.. Hoe
H
a
, het hielp
toch niets,, het kon toch niet meer z\jn als
a vroeger,, de
t~jden van
voorbij.. ,,~Het
a vrede waren
a
,,M is omdat
a de menschen
zondig zijn,"
," had
a monsieur Ie cure g"ezegd,, "omdat
,
a zij Gods
G
geboden niet opvolgen."
En
dat
was
B
abe
t
t
e
heel
duide." E
a
a B a
lijk,, want
hun ondergeschikten
a
aals de rijken en machtigen
a
hadden
liefgehad,
en
a
a , en deze hunnen heeren onderdanig
a
trouw waren
geweest,, zoo was
a
a het niet gebeurd.. Maar
Maa nn
was
zon scheen op de huizen en de wijn-a aalles uit.. De
D
gaarden
waren
vol
druiven,
aa
a
aa de tijd om rustig te ge-., maar
nietell was
a voorbij..
abe t t e stond langzaam
Ope. Z
Zij kon hier toch niet
BB a
a
aa
altijd blijven droomen,, en met loomen tred sloeg zij het
a
pad
in,, dat
en den kloostertuin-a
a tusschen den wijngaard
aa
muur voerde.. Eentonig
liep
deze
door,
E
, totdat
a in 't
' midden
de rechte lijn door een poortje werd verbroken,, een laag
aa
diep poortje,, waarboven
een crucifix,, en hieronder in ''t
aa
Fransch
het opschrift:: Wat
F
a
Wa is ''t,, dat
a IIk meer was
a schuldig
Mijnen wijngaard
te doen,, en dat
M
aa
a IIk hem niet heb g"edaan?"
aa ?"
Ret
was
als
een
klacht
uitgesproken
door
dien
pijnlijken
H
a a
a
mond,, v66rdat
6-5 6- a het moede hoofd neerzonk, op de borst,, en
B abe t t e,, terwijl zij doorliep,, had
Ba
a weI - kunnen schreien
van
aan G
Gods wijngaard
gedaan?
a verdriet.. Wat
'` a was
a e1" niet aa
aa
aa ?
en nog zeide iemand
Raymond D
Dubraysot
dat
a
aals Ra
a
a het
Christendom waardeloos
was;
C
aa
a ; en de menschen gingen hun
gang
was
a
aalsof e1" nooit een offer was
a gebracht.
a
. Dit
D
a ook

o.. E.
11
0
E. IV
IV 11

15
15
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de oorzaak
van
de revolutie.. Daa
Daar was
aa
a
a zooveel onrecht
a
ontstaan,
en
dat
moest
nu
verbeterd
worden;
was
aa ,
a
; daarvoor
aa
Zij zag
van
aa
a
HRay
a ill n d ook weggegaan,
aa . Z
a den boomgaard
Vigneclose om d'en hoek van
den weg.. "Ik moet daar
a
aa
V
blijven,"
zij,, "om
voor mijn vader
en de huishouding·
," dacht
a
,
a
te zorgen.. IIk kan
niet aanders doen,
dan daar
a
- , (Ia
aa wachten,
a
,
totdat
hij
terugkomt."
Als
hij
terugkwam,
zouden
de
nieuwe
a
." A
a ,
wetten er misschien zijn,, maar
aa dan
a ook de koning aafgezet
en de geeestelijkheid verjaagd.
was
aa . BB aabe t t e ''s hart
a
a vol
onrust,, wat
a was
a goed?
? en wat
a was
a kwaad?
aa ? ,,[k
, I zal
a bidden,"
,"
dacht
zij toen,, ,"om te doen,, wat
God wile. IIk kan
a
a G
a niet
anders doen,, dan
a
a bidden en wachten,
a
, dan
a bidden en wachten."
a
."
Door de laan
den tuin ging zij naar
Was
aa huis.. ''t Wa
D
aa langs
a
er koel en vochtig;; de eerste dorre blaren
lagen
op den
a
a
grond.. Uit de binnenplaats
had
aa
a de zon zich terugogetrokken,,
van
rnaar
aa ''t was
a er nog warm;
a
; op een plankje
a
a de dlliven-til zat
een
dllif
te
kirren;
de
kippen
gingen
. op stok en
a
;
zag ze 66
een voor 66
een in het poortje verdwijnen,,
BB aabe t t e La
de haan
Toen besteege zij de stoep van
a het woon-aa voorop.. T
huis en ging in de schemerdonkere keuken het aavondeten
klaar
aa zetten voor haar
aa vader,
a
, en in 't
' midden van
a de tafel
a
plaatste
zij
de
lievelingstaart
van
Ray
ill
0
n
d
Dub
ray
sot.
aa
aa
a
a
D
a
.

°

dien avond
in de
RRay
a m 0 n d gebruikte zijn avondeten
a
a
herberg "Les
Trois
Cloches"" te B
Beaujeu;
,L
T
C
a
; en hij praatte
aa
over politiek met den herbergier,, en dronk met hem een
glas
op het welslagen
der revolutie,, en vroolijk
a landwijn
a
a
klonk het gerinkel der glazen
in
de lage
keuken,, waar
a
a
aa een
paar
op koperen blakers
de rookerige ruimte
aa waskaarsen
a aa
a
verlichtten,, en onder de donkere schouw de laat.ste
roode
aa
gloed van
a bet houtvuur wegkwijnde.. De
D moeder van
a den
waard
zat
aa
a hierbij te breien.. Zij
Z ging nooit naar
aa bed,, v66r
66
haar
zich hadden
teruggetrokken.. Z
Zij
aa zoon en de gasten
a
a
langde herberg
was
a vroeg weduwe geweest,, had
a jaren
a
a
gehouden en 't
altijd goed gegaan.
' was
a a
aa .
Hij
was
druk
en
vroolijk,
de
jonge
waard.
,
aa . Hij
H
a
H was
a niet
lang
geleden
getrouwd
met
het
mooiste
meisje
nit
Beaujeu,
a
B a
,
zijn zaken
gingen voorspoedig,, en in het volle bewustzijn
a
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een gevulde geldkist te bezitten,, en kelders vol wijn,, en
kasten
vol kleeren,, vertelde hij luid lachend
van
armoede
a
a
a de a
van
a den aadel,, die niet genoeg had
a om te eten,, en toch met
znlk een waardigheid
in zijn karossen
kwam
aangereden,,
aa
a
a aa
om in Les
Trois Cloches
uit te spannen,
L
T
C
a
, en voor wien hij
dan
a stond:: buigend en chapeau
a a bas!
a !
"J
e
an",
zeide
zijn
moeder
kortaf,
a , doorbreiend..
,J a ",
Hij zag
met haar
H
a haar
aa aan,
aa , en zij maakte
aa
aa hoofd een
beweging· naar
aa de deur..
Een kleine man,
E
a , met ean bult en een wonderlijk groot
hoofd,, stond te luisteren.. Het
R was
a de stalknecht.
a
. Ray
R a ill 0 n d
herkende hem,, omdat
had
weggeleid.
a hij zijn paard
a
.
aa
De
maakte
een driftige beweging:: "Wat
D waard
aa
aa
,,Wa doe je
daar?
weg!! je hebt -hier niets
te maken"
aa
'
a
" en de kleine
man
a verd ween..
De
keerde zich lachend
naar
a
D waard
aa
a
aa zijn gast.
a . Hij
H was
niet boos.. Hij
was
veel
te
goed
gestemd,
om
boos
te
zijn.
a
,
.
H
had
driftig
gesproken,
om
zijn
moeder
te
gehoorzamen.
Hij
H
a
.,
a
.
"Een
sieraad
der menschheid,, niet waar?"
L
aa
aa ?" zeide hij..
is eerst smidsjongen bij mijn oom geweest en nu is
T:I
5)"Hij
hij hier voor de paarden.
Uitstekend voor zijn werk!! ''t IIs
aa
. -U
een vondeling,, niemand
weet,
a aa hij
a
, wie hij is en vanwaar
komt.. Hij
is
door
een
arme
vrouw,
hier
uit
de buurt
H
a
,
opgevoed,, meer slaag
altijd,, dat
aa dan
a eten gehad.
a . Ik
I zeg a
a
het zeker een duivel is,, die ineens uit de onderwereld is
opgekomen!
zijn uiterlijk zou men het heusch gelooven."
."
! Door
D
En
h~j
lachte,
en
Raymond
lachte
ook.
Hij
ook
was
,
R
a
a
.
R
a
E
a
zoo vroolijk gestemd.. De
Parijs lag
D reis naar
aa Pa
a voor hem..
Hij zou de groote stad
a zien,, hij zou in de volle drukte
komen,, hij zou meeleven,, meestrijden,, mee overwinnen in
dezen grooten tijd!!
A.cht dagen
later
vierde hij feest in de hoofdstad.
A
a
a
a .
Daar
avonds illuminaties
in les C
Champs
Elysees
Daa waren
a
''8 a
a
a
E 6 om
1
de aannemingvan
de constitutie,, die den lsten
Oct.. in
aa
a
O
werking zou treden,, en met zijn oom en tante
Leblanc
L
a
a
en twee kinderen,, ging hij uit,, om te kijken.. Sedert
vele
S
dagen
leefde
Parijs
in
feeststemming,
en
hetzelfde
gevoel
a
Pa * *
,
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aangegrepen.. Met
tevredenheid luisterde
a
RRay
a m 0 n d aa
M
hij naar
aa zijn oom..
"Wij hebben aIle
reden vol hoop te zijn,"
a
," zeide deze..
.,,W
"De C
Constitutie is aa
aangenomen,, er is aat:nnestie verleend voor
,,D
de revolutionaire
ongeregeldheden;; wat
voorbij is,, is.
a
a
voorbij.. Wij
beginnen een nieuw tijdperk.. De
koning',
W
D
heeft door de gevangenneming
bij
Varennes
weI
geleerd
Va
a
hoe machtig
het volk is en zal
weI
a
a TIU dus de volkspartij
a
naar
Zoo h,eeft ieder zijn zin,, en moet,,
aa de oogen zien.. Z
iedereen tevreden zijn.. De
revolutionairen
kunnen hun..
D
a
nieuwe idee's
doorzetten;; de royalisten
behouden hun
'
a
koning."
."
"Ik heh vanmorgen
den koning gezien",
a
", zei de kleine
J
Ad r i e n.. "Hij
en de nieuwe garde
reed
a
a
A
,H reed in zijn karos
om hem heen..
"Maar
?" met zekere min-·. ., V aa u heeft hem nooit gezien?"
achting
om
de
weinige
ervaring
van
zijn
neef..
a
a
a
"Le
Cousin
Ray
m
0
n
d
komt
kersversch
uit de provincie;,;
,,L C
R a
hij is nog B
geen twee dagen
hier,, Ad
J 0 sep h
a
A r i e n"
" zeide J
zijn langen
neef opnemend...
L e b 1I an
L
a c met een glimlach
a
a
Hij vond hem echt provinciaalsch
met zijn steek en gladde,
H
aa
a
,
rondgesneden rokjas,
toch een gentilhomme de
a , maar
aa dan
a
province,, en hoewel in den nacht
van
a
a 4
4 Aug.
A . 1789
1789 door
de A
Assemblee Na
Nationale
de gelijkheid van
a
a den mensch Iuide-dat
was
a aafgekondigd,, zoo vond hij het toch aangenamer
aa
a
a
zijn neef hem aa
aan een gentilhomme herinnerde,, dan
aan
a aa
een homme du peuple.. Hijzelf
droeg vol gewicht den effen_H
zwarten
rok
met
den
geplooiden
en gesteven witten jabot,
a
a
, en
den ronden zwarten
hoed,, die eenvoudige,, sobere kleeding,, die-a
het karakter
der ware
revolutiemannen
moest weergeven",
a a
a
a
van
zooais
Washington
en F
Franklin"
a
a revolutiemannen
a
a
W
a
,
die de ideaairepubliek
hadden
weten
te
stichten.
a
.
aa
in losse,.
''t Was
Wa druk en vol in de straten.
a
. Vrouwen
V
kleeding aa laa 14
levite,, aa la
a juive met reuzenhoeden of routsen,., .
mannen
met smalle
hooge hoeden,, sluike haren
en lange
a
a
a
a
wandelstokken,
carossen
met livreiknechten,, aalies..
a
, zware
a
a
drong en woelde dooreen in de schaars
verlichte straten,
aa
a
,
waar
de
Iantarens
bengelden
aan
ijzeren
armen,
aa
a a
aa
a
, zooais
a van
a .
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<een uithangbord.
Deze had
a
. D
a het yolk reeds onder brullende
a
juichkreten aals galg
gebruikt,, en door menige straat
a
aa had
het bloed reeds gevloeid,, maar
wat
voorbij
was,
was
voorbij
a
aa
a
a ,
langgerekt
a
F ,en men ging een nieuw tijdperk beginnen.. Een
E
hoera
Leblancs
met de menigte
a klonk in de verte,, toen de L
a
op de C
Champ-Elysees
kwamen
en bij het licht der illumi-a
-E 6
a
natie
zagen
zij een karos
langzaam
wegrijden..
a
a
a
a
aa
"Le
roi
et
la
reine!"
zeide
de
kleine A
A. d r i e n opge-a
!"
.,,L
wonden,., ..,Z
"zij gaan
terug."
En zich
aa zeker naar
aa het paleis
a
." E
snel omkeerende:: "Vader,
ik met neef Ra
Ray m 0 n d
,Va
, mag
a
gaan
aa kijken?"
?"
"Als
je
kunt,"
J 0 seph L
L e b I aan c,, zijn
," a3;ntwoordde J
.9)A
verhit breed gezicht met een rood zijden zakdoek
afvegend..
a
a
,.0
zeker!"
Het
kind
zat
op
den
sch?uder
van
, .0
!" R
a
a zijn
neef en door aa
aanwijzing'en toonde hij hem den weg",
aa
-9., maar
aa de
''t was
a niet noodig,, de geheele menigte stroomde naar
Tuilerieen,
T
8 " om den koning en de koningin te zien..
De hooge ramen
van
waren
helder verlicht,,
D
a
a het paleis
a
a
en het yolk wachtte,
dat
iemand
zich
zou
vertoonen.
a
, a
a
.
"La
," zeide A..
A d r i e n opeens,, zich oprichtend..
,,La reine,"
"laa reine et Ie petit dauphin."
a
."
,,
Met
een schok keek RRay
M
a ill 0 n d voor zich uit.. IIn
een del" ramen
stond de hooge schoone gestalte
van
Marie
a
a
a M
a
Ant
0
i
net
t
e,
en
de
kleine
jongen
stond
voor
haar
op
de
A
,
aa
vensterbank.
Het
yolk
juichte,
en
het
kind
wuifde
met
a . R
,
zijn handje.
aa tot in zijn hals,
a , en ge-a
. Hij
H droeg zijn haar
plooide lubben uit zijn mouwen..
maar
Zij
was
Z
a maar
aa une etourdie,
6
a
aa een
, en Ie dauphin
'gewone jongen,, maar
natuur
is
sterkel"
dan
de
leer,
aa
a
a
, en de
natuur
del"
oude
royalistische
Braysots
liet
zich
ditmaal
aa
a
a
B a
niet d wingen.. Ray
aa zijn steek,, en hij
Ra ill 0 n d greep naar
zwaaide
ermee..
aa
"Vive
la
,,V
a reine!"
!" schreeuwde hij met die honderden
andere
stemmen.
"Vive
Ie dauphin!
Ie dauphin!"
a
!"
a
. ,V
a
! Vive
V
"Kijk,
achter
u,"
zeide
A.
d
r
i
en
halfluid,
toen
de
ge-A
a
,
,"
,,K , a
stalten
voor het raam
verdwenen waren,
aa
a
, en de menigte
a
uiteen ging:: "daar
e r (j6 ill e Sol
ook."
, aa is JJ4
S
."
Ray
er (j6 m eSS 01 was
a om.. JJ4
a de klerk van
a
Ra ill 0 n d zag
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zijn oom,, en hij had
Onder
a hem dien morgen ontmoet.. O
nit den rand
van
den
slappen
vilten
hoed
zagen
de
scherpe
a
a
a
a
oogen hem onderzoekend aa
aan,, en op zijn vriendschappea
lijken hoofdknik,, keerde de jonge man
zich aaf,, kortaf
a
a
groetend,, en volgde de menigte..
"Hij is zeer revolutionair,"
Ad ri e n afkeurend.
,,H
a ," zeide A
a
.
"Maar
dat
is
niet
verkeerd
van
hem,"
antwoordde
a
a
," a
.,,Maa
willend terechtwijzen::
RRaymond,
a
, het neefje paedagogisch
a a
."
,,"dat
a zijn wij aallen."
"Maar
hij
is
heel
anders."
hij dacht:
Maa
a
." Op
O een Ltoon,, alsof
a
a
:
I'
je weet er niets van.
zegt,
Jacobijn
a . "Vader
,Va
-A, dat
a hij een echte Ja
is en de eerste zon zijn,, om iemand
aan
op te
a
aa de Ianterne
a
hangen.
Vader durft
hem niet wegsturen."
a
. Va
."
denk,, dat
hem niet wil wegsturen.. H
Hij
,"Ik
I
a je vader
a
moet een zeer goede klerk zijn."
moest er ooit ver-." Hoe
H
broedering ontstaan,
aa , als
a de kinderen reeds hun medeburgers
naar
hun
politieke
meening
beoorueelden?? "Wij
aa
,W moeten
aIle
menschen,, die verbetering willen,, eerbiedigen,, al
a
a denken
wij niet precies hetzelfde."
."
"Ik zal
weI eens vragen,"
a het vader
a
a
," aantwoordde het
,I
neefje niet overtuigd..
"De
dan
D een is wat
a meer revolutionair
a
a de ander,"
a
,"
vervolgde Ra
Ray m 0 n d zijn redeneering in zichzeIve,, "de
,
eene zal
a het koningschap
a niet toejuichen,, de aandere wel~.
We meenen het Ltoch even goed.. En
a
,
W
E ''t was
a heel natllurlijk,
dat
a ik op dit verbroederingsfeest de koningin en ~en dauphin
a
heb toegejuicht,, ''t was
a heel goed zelfs...
. . . ''t zou misschien
zelfs verkeerd zijn geweest als
had...
a ik ·het gelaten
a
a . . . ""
Maar J6
J erom
had
ge-Maa
6 e Sol
S
a hem toen waarschijnlijk
aa
J e1" 06 m e S
Sol had
zien,, en J6
a hem misschien niet begrepen..
,,'t Was
I,%
Wa een mooi feest gisteren,"
," zeide hij tot hem,
toen hij hem den volgenden dag
op
het
kantoor
zag.
a
a
a .
J erom
Sol,, die bezig· was
tot een
J
6 e S
a een ganzenveer
a
pen te versnijden,, bleef zijn smal
a geelbleek gezieht op zijn
werk gebogen houden.. "Vondt
U?"
,V
UP vroeg 'hij..,
"Ja, iedereen seheen tevreden.. Na
Natuurlijk zouden wij,,
,,Ja,
revolutionairen,
het
anders
willen
hebben.
republiek,,
a
,
a
. Een
E
is weI het beste.. Maa
Maar aals het niet aanders kan,
a , moet men
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roeien met de riemen,, die men heeft.. Als
A de misstanden
a
maar
aa worden weggenomen."
."
"J
a,"51 aantwoordde J4
J e rom
zijn
Ja,
S
- mes In zijn zak
a
6 e Sol
stekend,, "wij
."
,W zullen zien."
Zij zouden zien..
Z
En zij zagen
dien winter de grootste verwarring
ont-E
a
a
staan.
partij
wilde toegeven;; de zevenhonderd vijf
aa - Geen
G
a
en veertig parlementsleden
waren
verdeeld en konden niets
a
a
doen,, gebonden door reglementen;; geruchten van
a bloedige
ongeregeldheden in de provincie bereikten de hoofdstad,
a ,
tal
Oostenrijk
a van
a menschen verlieten het land,
a , oorlog met O
werd verwacht,
van
Joseph Leblanc
dreigden
a
, de zaken
a
a J
L
a
ina de war
te
geraken.
In
Ray
m
0
n
d
s
hart
rees
het hin-a
a
. I R a
a
derlijke vermoeden,, dat
alles nog verkeerd
a toch waarlijk
aa
a
kon gaan,
Maart de
aa , toen op den morgen van
a den 24sten
24 7a Maa
benoemingen. bekend werden van
a ministers behoorende tot de
patriottische
partij.
Verheugd begroette hij JJ 6eI" 6() ill e 801.
a
a
. V
S I.
"Uitnemende
keuzen zijn gedaan!"
T
aa !" zeide hij opgewonden..
"Voor binnenlandsche
zaken
Roland
de la
,,V
a
a
R
a
a PPlatiere.
I a 6 . II]r
ken hem.. E
Een geleerde,, een knappe
man
1"
a
a !"
Ja,
a heb ik ook gehoord,"
"Ja, dat
Jerome
," antwoordde
a
J6 6
Sol
bedaard.
zullen
zien."
S
aa . "Wij
,,W
."
Ongeduldig- haalde
Raymond de schouders Ope.
O
aa
Ra
"Revolutionairen
Sol zijn nooit tevreden,"
a
aals S
," rede-,,R
neerde hij bij zichzelve,, toen hij eenige dagen
later,
a
a , voor
zijn spiegel staande,
aa
, zorgvuldig z~jn kleurige z~iden das
a
plooide in de openhangende
overjas,
naar
de
nieuwe
Ena
a , aa
E gelsche mode voorzien van
Hij was
a drie schouderkragen.
a
. H
a
H~j ging dien middag
R 0 1aa n cl zijn geluk-weI tevreden.. H
a R
"venschen aa
aanbieden;; hij zon met personen uit de regeerings-kringen in aa
aanraking
komen,, en toen hij op de zonnige
a
straat
aa trad,
a , droeg zijn jong gezicht de oude vroolijke uit-drukking.. - O
Op den hoek zagJerome
801,
a hij J
6 6
S
1 ., die praatte
aa
met een jong meisje.. lets Lteers en bleeks viel van
a haar
aa op,,
en·- een paar
aa groote kinderoog'en,, die onder uit de wijde
muts vragend
opzagen
naar
J 6e r 60 ill e S
Sol s vriendelijk glim-a
a
aa J
lachend
gezicht.. Z46
Z66 had
R
a
ym
0
n
d hem nog nooita ge-a
a R a
zien;; en toen beiden aarm in aarm de naaste
straat
aa
aa ingeslagen

-
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D wereld is Ltoch.
hadden,
a
, keerde hij zich vroolijk aaf:: "De
overal
en
altijd
hetzelfde,"
zeide
hij
met
Iachende
Gogen,,
,"
a
a
a
en even dacht
hij
aan
B
abe
t
t
e.
aa Ba
.
a
December walren
de R
R 0 1and
s in Pa
Parijs,, zich
a
a
SSedert D
aan de studie,, en zeer teruggetrokken Ievend in
wijdend aa
een aappartement
van
Saint Ja
Jacques.. Z
Zij zouden nu
a
a de rue Sa
verhuizen naar
het
groote
Hotel,
dat
door
de N
N eck er s
H
,
a
aa
bewoond was
geweest,
en
waar
vroeger
CaIonne
de salon as
a
,
aa
Ca
met verg'uldsel,, en lichtkronen,, en venetiaansche
spiegels
aa
had
versierd.. D
De verandering
zon g"root zijn,, maar
a
a
aa op
mevrOllW R
Roland
oefende zij geen invloed uit..
a
Na de eenzame
jeugd van
Na
a
a een eenig kind,, opgegroeid
in een eenvoudige burgerlijke omgevip.g,, haar
aa geest door
diepe studies en philosophische overdenking"en gevoed,, na
a
den dood harer
moeder een moeilijken tijd doormakende
a
a
met haar
a
aa vader,
a
, die niet veel deugde,, zijn graveerwerk
verwaarloosde
en
hen
heiden
tot
armoede
bracht,
a
a
, op haar
aa
aa
vijf-en-twintigste
jaar
de
vrouw
g"eworden
van
een
wijsgeer,
- aa
a
,
Marie J
Jeanne
Roland,
die twintig jaar
aa ouder was,
a , had
a Ma
a
R
a
,
nee PhI
i P 0 n veel dingen overdacht
en wist zij die met
P
a
philosophische kalmte
naar
te schatten.
a
aa waarde
aa
a
.
Zij
was
altijd
als
een
koning-in
geweest:
weelde
maakte
aa
Z
a a
a
:
geen indruk op haar,
evenmin
als
op
R
0
1and
zelf,
een
lange
aa ,
a
R Ia
,
a
mag'ere
man,
a
a , bijna
a kaal,
a , met het gezicht van
a een geleerde,,
die naar
Quaker
endi-aa het schitterende hof ging als
a "un
,
Q a
manche"
a
P in zeer eenvoudigoe kleeding,, met sluilr haar
aa en
een ronden hoed,, en zonder gespen op zijn schoenen.
6
. Den
D
eersten keer veroorzaakte
het
een
opschudding.
Mevrouw
aa
. M
Ro land
verteIde het lachend
aan
ond D
Du brays
ot..
R
a
a
aa Raym
Ra
a
"Mijn
man
en
Dumollriez
gingen
de
antichambre
a
D
a
a
,,M
door.. De
wisselden verbaasde
bIikken,,
D verschiIlende lakeien
a
aa
eindelijk trad
de
opper-ceremoniemeester
op
Dum
0 uri e z
D
a
toe,, en nam
hem
ter
zijde.
H~ij
zag
bepaald
verontrnst
en
a
. H
a
aa
zijn wenkbauwen
waren
gefronst.. "Maar
!" zeide hij met
a
a
,Maa I"
een schuinen blik op de schoenen van
a mijnheer Roland
R Ia
"mijnheer
heeft
geen
gespen
op
zijn
schoenen",
,,0
mijnheer
1"
",,,
!"
.I ,
antwoordde
D
II
ill
0
uri
e
z
in
volle
ernst.
"Nu
is
alIes
vera
D
. ,N
a
loren."
."
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Du b raysot
lachte
hartelijk.
het
a
a
. Ware
Wa
Ra
a
verhaal
door
zijn
bekoorlijke
gastvrouw
in
omgekeerden
a
aa
zin gedaan,
te bespotten,, die niet door de
aa , om iemand
a
etiquette zjjn waardigheid
wist op te houdeD,, hij zou even
aa
hartelijk
g·elachen
hebben.
Voor hem gin.g de zaak
aa niet
a
a
- . V
zoo diep aals vool" haar.
aa .
"Ja, het was
" zeide zij,, "natuurlijk,
, a
,
,,Ja,
a goed geantwoord"
a
aa
aa
die lakeien
en
ceremoniemeesters,
die
hun
bestaan
aan
de
,
a
a het heil van
a
etiquette te danken
hebben,, gelooven,, dat
a
den SStaat
van
is den SStaat
a
aa
aa
a haar
aa aafhangt,
a
, haar
aa aafschaffen
doen vallen."
a
."
Zij
~uchtte.
Zij zag
met iets aals een schaduw
a nadenkend
a
Z
. Z
a
in haar
heldere
oogen,
en
Raymond
Dubraysot
begreep
,
a
D
a
aa
aa daarvan
aa a kon
opeens dat
Staat
a een S
a zij erom treurde,, dat
a hof
Frankrijk
en dat
, en dat
a z~j in gedachten
a
F
a
aafhangen,
a
met zijn overdadigoe
weelde en overdreven vormen vergeleek
a
met F
Frankrijk
als republiek,, waar
vormen waardig
en
aa aIle
a
aa
a
a
G
eenvoudig" zouden zijn,, een republiek,, zooals
de
Grieken
a
a
a
en R
Romeinen hadden
gekend,, zooals
A.merikanen
hadden
a de A
a
gesticht,, haar
aa ideaal
aa reeds in haar
aa jeugd..
Gedurende bijna
1 a
a drie weken,, schreefmevrouw Roland
G
in haar
memoires,
"heb
ik
gezien
dat
R
0
I
and
en
C
a
I
a
C 11aaaa
4
, ,
vie6 r e"" ((minister van
finantien)
zeer
ingenomen
waren
met
)
a
a
a
den koning en dat
a zij zich verheug·den over den goeden keer,,
die nll de zaken
gingen nemen.. Vier
maal
a
a
V
aa per week was
e1'" zitting van
dan
a
a
a den ministerraad,
aa , de ministers brachten
a
hun ontwerpen ter teeke'ning
aan
den koning.. Deze
las
aa
D
couranten,
vele
engelsche,
praatte
over
reizen,
over
·de
geaa
,
a
,
,
aa hun
woonten van
landen,
a
, vroeg de ministers naar
a andere
a
persoonlijke belangen,
over zijn
- letter-, onderhield R 0 I1 and
a
a
kundige werken,, lachte
om de anecdoten
van
a Dum
D
. 0 u-a
a
aa
riez,), knap
officier,
geestig
en
lichtzinnig,
zeer
gezien
aan
,
a
,
a
het hof.. Daar
werd
geen
aanteekening
gehouden
van
de
aa
Daa
besprekingen van
de vergaderingen,
aa was
a zelfs geen
a
, daar
a
secretaris.
aa werd . een cafe
a
a den ministerraad
a . De
D zitting van
waar
men
zich
vermaakte
met
babbelpraatjes.·"
aa
."
aa
a
aa
Toen
besloten de ministers een brief aan
aa den koning
T
te richten,, waarin
zij
hun
ontslag
vroegen,
Maje, zoo Z~ine
Z
Ma aa
a

-
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steit er niet toe besluiten kon met aaIle kracht
de C
Consti-a
tutie te handhaven
en
haar
te
doen
zegevieren,
de
con-a
a
aa
,
stitutie,, die het F
Fransche
yolk zichzelf had
a
a verschaft,
a , die
de koning had
aangenomen,, en die nu door het talmen
a
aa
a
der regeering voor de ontevredenen in een slecht daglicht
a
werd gesteld.. Het
was,
R
a , in waarheid,
aa
, om den koning te
d wingen zich llit te spreken,, om aa
aan het geheele yolk te
toonen wat
aan Z
Zijne Majesteit
had.
a het aa
Ma
a .
"Ik
schreef
den
veelbesproken
brief,"
," zegt Mevrouw
M
J
R 0 1and.
R
a
. "De
,D gewoonte een stlldieleven te leiden,, had
a mij
ill den aarbeid van
hij aals
a mijn man
a doen deelen,, zoolang
a
particulier
leefde,
en
toen
hij
minister
werd,
bemoeide
ik
a
,
,
rnij niet met de administratie,
van
a
a , maar
aa was
a er sprake
a
a een
circulaire,
een belangrijk
schrijven voor het publiek,,
a , van
a
a
dan
spraken
wij er samen
over,, vertrouwelijk zooals
w~j
a
a
a
a
de gewoonte hadden
met elkander
om te g-aan,
a
a
aa , en.. vervuld
met zijn denkbeelden,, gevoed met d~ mijne,, nam
a ik de pen
op,, want
tot schrijven had
Zonder
a h.ij.. Z
a
a ik meer tijd dan
mij zou R
R 011 and
geen mindel" goed aadministrateur
zijn
a
a
g-eweest;; zijn ijver,, zijn kennis zijn weI van
a hem,, evenals
a
zijn eerlijkheid;; met mij heeft hij meer opzien verwekt,,
omdat
ik in zijn geschriften legde die mengeling van
a
a
kracht
en zachtheid,
het gezag
des verstands
en de
a
a
a
a
a
, van
bekoring van
het gevoel,, die misschien. aaIleen behooren
a
aan een gevoelige vrOllW met een gezond verstand."
aa
a ."
De ministers kregen hun ontslag.
Twee welten later
D
a . 1)
1) T
a
waren
de aappartementen
van
de L
L e b I an
a
a c s gesloten en
a
a
zat
"om
a de koopman
a met vrouw en kinderen in Engeland,
E
a ,,,
er de zomermaanden
bij
een
schoonzuster
door
te
brengen,"
aa
zooals
hij met waardige
onverschilligheid aan
JJ4er () ill e
a
aa
aa
Sol
had
Dub ray
S
a gezegd.. "Monsieur
,,M
D
a sot zou op 't
' kantoor
a
blijven,, en h~j,, Sol,
het was
S 1, kon iederen dag
a komen.. AIleen
A
a
een slappe
tijd,, en er zou misschien niet veel te doen zijn."."
a
"Neen,
J 4er 06 ill e S
Sol1 g-eanta, dat
a denk ik ook,"
," had
a J
a ..,N
woord,, en even had
a een spottende schittering in zijn slimme
oogen geschenen..
1)
1)

13 JJuni. 1792.
13
1792 .
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Zijn oom,, om het ontslag
RRay
a ill 0 n d bleef.. Z
a van
a de
ministers de hevigste oproeren verwachtend,
a
, door de tijdin-gen over de komst van
Oostenrijkschen vijand
in zillk
a
a den O
een aangst gebracht,
in staat
a
, dat
a hij nauwlijks
a
aa was
a zijn
zaken
te regelen,, had
voorloopig te blijven..
a
a hem gevraagd
aa
aa
Zelf zijn leven voor zijn zaken
wagen,
Z
a
a
, kon hij niet,, maar
ze geheel opgeven ook niet.. Men
kon
toch
nooit
weten,
M
,
of de tijden niet gunstiger werden.. T
Trouwens hij dwong
zijn neef niet te blijven.. Hij
als een
H vroeg het van
a hem a
vriendendienst,, en de jonge man
toegestemd..
a had
a dadelijk
a
Hij wenschte volstrekt Dniet Pa
Parijs te verlaten,
ero!)
a
, nn alles
a
wees,, dat
er
een
uitbarsting
moest
komen,
want
zoo
kon
,
a
a
a
de toestand
niet
blijven.
Daarbij
voelde
hij
zich
vrij.
. Daa
. De
D
a
zaken
van
niets te beteekenen.. H~j
a
a zijn oom hadden
a
H bezocht
veel de R
R 0 I1 and
s,, die weder aals particulieren
leefden en
a
a
hem in kennis hadden
gebracht
met D
Delaure,
a
a
I a
, redacteur
a
van
Ie
Thermometre
du
jour,
voor
welk
blad
hij
un
geregeld
a
a
T
6
,
schreef.. M
Mochten echter de tijdingen over de komst van
a
den vijand
dringender worden,, hij zon misschien als
a
a vrij-williger uittrekken.. Intusschen
vierde hij het nationale
I
a
a jaaraa feest vool" den val
Bastille mee,, zag
a van
a de Ba
a onder de toe-juichingen van
het yolk de federes
Brest de stad
a
a
4 4 4 uit B
binnenkomen,, en begroette geestdriftig de Marseillais,
die
Ma
a ,
bestoven en vuil de straten
doortrokken,, met schorre stem-a
men hun lied zingend::
"Allons
enfants
de laa Patrie
,A11
a
Pa
Le jour de gloire est
L
a aarrive!!
Contre nous de la
C
a tyrannie
a
L'etendard
sanglant
est
L',6
a
a
a
a leve."
,6 ."

Om
dezen neer te halen
waren
zij uit het Z
Zniden ge-O
a
a
komen,., dien langen
weg door F
Frankrijk
heen -- en bij
a
a
zou neergehaald
worden.,, en de dag
a van
a roem zon in vollen
aa
luister aanbreken,
en
iedereen
zou
gelukkig
zijn..
aa
,
Ook Ray
O
R a ill 0 n d vervulden deze gedachten,
a
, toen hij op
een warmen
Augustusmiddag
van
a
a
A
a door de achterbuurten
a
Parijs
dwaalde,
Pa
aa
, en vuile kinderen en in lompen gehlllde
vrouwen hem somber en achterdochtig
aangluurden,, niet
a
aa
begrijpend,, wie die welgekleede jonge man
a kon zijn,, die zoo
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blijmoedig over de hoopen vuilnis en de modderpoelen van
a de
straat
heenstapte.
Immers
hij
zag
de
ellende
weI,
maar
a
,
,
aa
aa
a
. I
Parijs ging de hoofdstad
Pa
a worden van
a een republiek,, en hoe
kan
men zich die aanders droomen dan
a
a met ruime pleinen
en statige
witte gebouwen,, badend
in de volle zon,, onder
a
a
een effen blauwe
lucht??
a
Hij
zag
op,
langs
de sombere hooge huizen,, en voor een
H
a
, a
raam
op een eerste verdieping ontdekte hjj plotseling een
aa
11em welbekend g"ezicht.. "Tie'ns,
Sol,"
,T
, S
," zeide hij verrast,
a ,
zich meteen herinnerend,, dat
a deze hier moest wonen..
0 ill e S
Sol1 zag
zijn groet.,.,
JJ e
4r6
a hem ook,, en beantwoordde
a
Hij
bedacht
zich
even.
"Ik
kom
boven,"
riep
hij hem
H
a
.
,I
,"
U
toe:: "ontvangt
U?"
,
a
?"
De aandere knikte toestemmend.. Door
den donkeren gang
D
D
a
en op de krakende
trap
Raymond D
Dubraysot
al
a
a zocht Ra
a
a
tastend
zijn weg.. JJ 6erom
Sol was
a
6 e S
a niet meer op het
kantoor
geweest naa het 'vertrek van
zijn chef,, behalve,
a
a
a
,
onverwacht,
, dat
a h~i
a
, op een morgen,, om een boek te halen,
a
meende aachtergelaten
te hebben.. ''t'Vas
a
Wa een voorwendsel
geweest.
. Hij
H was
a uit nieuwsgierigheid gegaan,
aa , om te zien
of mijnheer D
Dub ray
a sot werkelijk gebleven was.
a .
"Hoe
maakt
II
het?"
zeide
Ray
m
0
n
d
hartelijk,
H
aa
P"
Ra
a
, toen
hij de lage
kale
kamer
binnentrad.
,;Wat
is
het
warm!
a
! ik
a
a
a
a . ,Wa
ben blij dat
a ik wat
a uit kan
a rusten."
." Rij
H legde zijn langen
a
wandelstok
en z~jn lichtkleurigen,, suikerbroodvormigen hoed
a
op de ongeverfde tafel
en nam
plaats
op de houten bank
a
a
aa
a
bij het raam
alsof
hij
zich
in
den
salon
van
mevrouw
R
0
1and
aa a
a
a
R 1a
beyond.. JJ e
Sol1 keek hem aan,
4 rom
6 e S
aa , zooals
a men een kind
aan zou zien,, dat
aardig vindt.. Hij
aa
a men aa
H vond het altijd
a
vermakelijk
wanneer
hij bemerkte,, hoe mijnheer d u B
Braya
a
a sot trachtte
te doen,, aalsof zij volkomen gelijk waren
a
a
alsof
hij
ook
behoorde
tot
het
yolk,
terwijl
hij
toch
maar
a
,
L
aa
"lIn
-L
aaristocrate"
a " was.
a .
,,'t IIs geen mooie wandeling,
,,'
a
U u heeft uitge-, die U
kozen,"
, aantwoordde hij wat
a ruw..
"Neen.
is schandelijk,
deze buurt is ver-,N
. Het
H
a
, zooals
a
waarloosd.
't
VVordt
hoog
tijd,
dat
er
verbetering komt..
aa
. ' W
,
a
Gelukkig,, dat
G
a die niet meer veraf
a behoeft te zijn."
."
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,,0
6 me Sol
droog,, in onverschillige,
a ?I' zeide JJ e4 r 6
510 ja?"
houding leunend tegen de tafel.
a .
Natuurlijk,, dacht
Na
a
RRaymond,
a
,
, ''t is weer niet gocd..
"Maar
,,Maa we zijn immers midden in de revolutie",
", anta woordde hij ongeduldig,, ,
"en we zullen overwinnen.. Da
Dat
weet u zeer goed.. ''t K
Koningschap
is niets meer.. De
a
D
R
a
R 0 II and
s zijn ook vol hoop,, dat
de
republiek
spoedig
daar
a
aa
zal
a zijn."
."
Waarin zij de eerste plaats
zullen bekleeden.. ''t Is
". .,Waa
aa
I
zeer begrijpelijk,, dat
Zij zullen weI
a zij er zoo op hopen.. Z
een zeer schoone en wijze wetgeving instellen,, als
a die ook
maar
geen. "rebelles
et
mecontens"
maakt,
zooals
aa B
4
,
"
aa ,
a van
a de
Constitutie
staat
in
den
briefvan
Roland
aanden
koning."l)
C
aa
a R Ia
aa
." 1)
Zijn sluwe oogen gloeiden en op zijn magere
geeel-Z
a
bleeke wangen
teekende zich een scherpe bIos aaf..
a
,,'t IIs verbazend
slecht van
,,'
a
a die "mecontens""
, 4
" " vervolgde
hij smalend,
ons,
dat
a
, ,,'t
,' is zeer verkeerd van
a
, a wij de ConC stitutie niet goedkeuren.. ''t IIs:: "l'anarchie
dont gemissent
,I'a a
4
les bons citoyens."
fVij zijn geen
citoyens."
Toen
." W
B
. "bons
,
." T
zij opstonden tegen het koningschap
a was
a het goed,, maar
aa
nu wij tegen hen opstaan
I"
aa !"
Flauw
drong de vraag
F
a
aa zich op bij Raymond:
R a
: als
a een
44
deel van
het
yolk
mocht
opstaan
en
zijn
denkbeelden
doen
a
aa
zegevieren,, waarom
dan
niet het aandere?? wie had
aa
a
a recht
dat
a tegen te houden?? waar
aa was
a het gezag?
a ?
"Wij moeten ons naar
schikken,"
aa elkander
a
," antwoordde
a
,,.,W
hij snel:: ,,a
"anders zou er nooit vrede kunnen zijn en dan
a
moeten wij samen,verken."
a
."
"Samenwerken,
JJ 4e r 66 ill e S
SolI
,,Sa
a, samenwerken,"
a
," herhaalde
aa
verachtelijk,
als
ons doel niet hetzelfde is?"
a
, "en
,
a
?"
En toen op geheel aanderen toon:: "Maar
E
,Maa laat
aa ons
daarover
zwijgen.. Wat
aa
Wa deed u hier in deze buurt~. Had
Ha
u een boodschap
voor
mij?"
a
?'5
"Neen,
was
,,N
, dat
a niet.. Het
R
a mooi weer en ik wandelde
a
van
andere,, en zag
."
a de eene straat
aa in de a
a u toen hier zitten."
Hij keek aal pratend
de kamer
rond met haar
planken
H
a
a
aa lage
a
a
1) R
R 0 11 and
zond een copie van
aan de A
Assemblee
1)
a
a zijn brief aa
6 Nationale,
Na
a ,
die dezen Het drukken en overal
a verspreiden..
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'zoldering en haar
witgekalkte
muren,, en
aa afgebrokkelc1e
a
a
boven het slordige ledikant,
a , tusschen een verweerden spiegel
,en
een kapstok,
a
, zag
a hij een viool met een strijkstok hangen.
,
a
.
Tiens,"
u ook viool?"
!T ," zeide hij,, "speelt
,
?I'
JJ e
verliet de tafel
en ging het instrument
4 rom
6 e Sol
S
a
halen:
,,'t is een oud goed soort,, wilt u
a
: "Ja,"
,Ja," zeide hij,, ,I
aa eens zien?"
?"
haar
Hij
het zijn bezoeker.. Deze
bekeek glimlachend
H bracht
a
D
a
-een
houtskoolschets,, die vlak
bij hem hing,, tusschen de
,
a
twee ramen:
a
: onder een groote geplooide muts een fijn
meisjesprofiel met een opgewipt kinnetje en het groote
kinderoog vrag"end
onschuldig opg"eslagen.
a
a
.
Het gezicht van
er t> ill e SSol, I kreeg iets straks.
R
a JJ 4
a .
Ray
oogen naar
R
a m 0 n d keerde zich met lachende
a
aa hem
-·om:
a : "Ik
,I heb u eens met haar
aa op straat
aa goezien,"
," zeide hij
waar,
vroolijk,, "niet
,
aa , zij is II w fiancee?"
a
?"
,,Ja,"
"Ja," klonk het koel,, "maar
zij
is
dood."
, aa
."
Het bloed vloog Ra
Ray m 0 n d naar
zooals
R
aa de wangen
a
a
heeft gezegd..
bij iemand,
a , die een onhandigheid
a
,,0," zeide hij getroffen,, "al
,,0,"
,a lang?"
aD ?"
"Twee maanden
ongeveer;; ziek geweest v.~n
gebrek..
,,T
aa
a
Zij is nooit sterk geweest.. "Maar
ik
dacllt,
dat
Z
,Maa
a
, a II deze
viool wilde zien.. Wilt
u
haar
eens
probeeren?"
W
aa
?"
Bijna
Ray ill 0 n d het instrumen t
B
a werktuigelijk nam
a
Ra
aan,, tokkelde even aa
aan de snaren,
de sleutels aa
aan,,
aa
a
, draaide
aa
,,en den strijkstok aa
aannemend", stand hij op,, om te spelen..
Wat zou hij spelen?? hier in deze aarmoedige kamer,
Wa
a
,
met het uitzicht in die vuile benauwde
straat,
a
aa , terwijl zijn
g·edachten
vervuld waren.
a
a
. met dat
a jonge meisje,, met haar
aa
kindergezicht,, zij die zoo jong was
a gestorven van
a gebrek
--en maar
aa zoo kort de liefde had
a gekend..
Langzaam
bracht
hij
de
viool onder zijn kin en begon
La
aa
a
te spelen een liedje nit het land
van
Beaujolais,
- -toen zacht
a
a
a B
a
a ,
dat
over het aafscheid van
a handelde
a
a een jongen krijgsman
a
van
a zijn bruid,, een liedje,, dat
a iedere boerejongen daarginds
aa
wist te fluiten en ieder meisje wist te zingen,, en dat
a zoo
weerklonk,
als
de
tijd
,dikwijls in de zonnige wijngaarden
aa
, a
voor druivenlezen daar
was
en aallen samen
aan ''t werk
aa
a
a
aa
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waren,
de viool het eentonige
a
, en zoo weemoedig herhaalde
aa
zangerige
wijsje en zoo dringend keerde telkens het refrein
a
terug,, dat
a in woorden luidde::
l\Ia mie!! ma
Ma
a mie!!
"O!! ne,, m'oublie."
'
."

J er 60 ill e Sol
S 0 1 met zijn scheef toegeknoopte bruinkleu-rige rokjas,
a , zonder das
a en zonder jabot,
a
, en met zijn onge-kamde
sluike haren,
Sol1 stond met z\in handen
a
a -, Jerome
J6 6
S
a
in zijn zak
Hij hield van
a te luisteren,, volkomen tevreden.. H
a
muziek,, h~j hield van
aangenaam
a zijn viool,, en het deed hem aa
aa
haar
te hooren bespelen,, die er verstand
,,-aan
a
aa door iemand
a
a
van
had.
a
a .
Vragend
keerde het refrein terug.. Ditmaal
hij
V
a
D
aa dacht
a
er over na
a en toen trof het hem,, welk een teeder en wee-moedig wijsje het eigenlijk was.
Een spotlach
lichtte even
a . E
a
in zijn oogen,, en op zijn bleeke wangen
teekende plotseling
a
,veer driftig die scherpe bIos zich aaf..
"Geef
hier,"
uitstrekkend naar
,,G
," zeide hij- zijn hand
a
aa de
viool,, zaodraa de laatste
streken waren
gespeeld.. "Ik
aa
a
J wil
ook eens spelen.. -U
U doet het heel goed en de viool heeft
een mooien klank
a I onder uw handen,
a
, maar
aa de melodie was
a
niet goed gekozen."
- ."
"Zoo
iets had
'u moeten spelen,, wacht
maar",
a -a
a
aa ", terwijl
,,Z
hij de sleutels vaster
draaide;
a
aa
; en toen krassend,
a
, met forsche
te
.:streken,, niet zonder talent,
a
, begon hij de Marseillaise
Ma
a
spelen... ''t Was
alsof de viool schreeuwde,, zoo knarste
de
a a
a
strijkstok over de snaren,
a
, zoo ruw klonk het,, en die ,vilde
tonen drongen door op straat,
aa , beneden viel plotseling een
schorre vrOllwenstem in,, en toen ook,, schreeuwerig een
paar
aa hooge kinderstemmen..
sang
impur abreuve
nos siUons."
Ma
! marchons!
a
! qu'un
'
a
a
."
I'"Marchons!

J er
J4
speelde,,
van
het
a

0,6 ill e Sol's
oogen gloeiden.. H
Hij speelde,, hij
S
'
telkens wedel" beginnend,, en toen bij het einde
vierde couplet,, hield hij plotseling op,, en veegde
met een driftige beweging zijn verhit voorhoofd aaf,, de
sluike haren
naar
a
aa aachteren werpend..
"Zie
"dat had
!" zeide hij opgewonden,, ,,
a u moeten spelen..
.,,Z 1"
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Daar
maar,"
enkele stemmen
D
a luisteren zij naar.
a . Hoor
H
aa ," want
a
weerklonken nog,, trachtend
te zingen zonder leiding-.. "DE1
a
,,D
tijd is voorbij voor die zoetsappige
droomIiedjes van
u..
a
a 11
Die
tijd is er trouwens voor ons nooit geweest.. Wij
D
W hebben
nooit kunnen droomen:...
aIleen de aaristo-: . . . dat
a hebben a
craten
kunnen doen.. A
A.ls wij hem hadden
gekend,, dan
a
a
a
was
zij,
zij,
die
ik
liefhad,
zij,
niet
van
gebrek
gestorven,
a
,
,
a ,
,
a
,
dan was
"in het huis,, waar
a haar
a zuster niet mishandeld
a
aa zij
niet onschuldig in de gevangenis
diende,, dan was
a m~jn vader
a
a
opgesloten.. 1Ik was
Ik zag
a nog klein.. 1
a hem weggesleept
worden.
a
. 1Ik heh hem nooit teruggezien,, h~j is nooit terug-gekeerd en toen de Bastille
is ingenomen hebben wij hem
Ba
niet gevonden.. O
Ook niet zijn lijk.. Z
Zij hebben hem ver-moord.. O
Of hij is dood gehongerd,, aal jaren
geleden."
a
."
Hijgend,, in stooterige zinnen sprak
H
a hij.. "Wij
,,W hebben nooit
een goeden tijd gekend;; en daarom
willen we hem nu ken-aa
nen,, en nu zullen de aaristocraten
in
den modder
worden
a
a
a
gesleurd,, en gesleept,, en getrapt."
Even M
hield hij Ope.
a ." E
Raymond bleef zwijgen..
Ra
D a zijn er,"
"Daar
"die zeggen
," vervoIgde hij minachtend,
a
, ,,
dat
en
dat
we
maar
nog
wat gedulc1
a de tijden veranderen
a
a
a
aa
moeten hebben.,, en dan prateD
ze
samen
en
maken
mooie
a
a
wetten,., maar
aaa wij hebben nu te veel leed opgekropt,, onze
kelen zijn toegeschroefd van
a de gesmoorde snikken en onze
oogen brandend
van
de ingehouden tranen"
a
a
a
, de mijne zijn
zelfs niet vochtig geworden toen ik haar,"
a ," met een
a blik
naar
het
teere
mei~jesgezicht,
"zag
liggen
bleek
en
stijf
op
a
, ,, a
haar
wangen
en diep gezonken oogen,,
a stroo,, met ingevallen
a
a
't was
gingen er van
a natuurlijk,
a
, vond ik,, zooveel anderen
a
a
gebrek dood,, waarom
z~j niet?
aa
P en nu,, nn zon ik weI willen
weten,, welke wet de pijn kon weg-nemen die hier brandt?"
a
?"
en hij sloeg op zijn borst met zijn vuist,, aalsof hij een rede
hield ten aa
aanhoore van
M
a het geheele volk..
Langzaam
al luistereniJ,
Raymond
zijn hoogen
La
aa
a
1, nam
a
B a
hoed en zijn wandelstok
van
a
a de tafel.
a . Hij
H ging heen,, niet
uit protest,, noch nit vrees,, maar
aa omdat
a hij niets wist tegen
te spl"eken,, en JJ erOm
e
Sol
las
de
pijnlijke
verwondering
S
S
a
op zijn jong,, n3Jdenkend
gezicht..
a

-
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,,0 ja,"
,,O
a," zeide h~j schamper,
a
, "daar
a z~jn er,, die het goed
meenen,, zooals
u bijvoorbeeld,, maar
Als
a
aa nu.. A
aa ''t is te laat
zij ons hadden
willen helpen,, hadden
zij eerder moeten
a
a
komen.. A
Als zij un komen,, is het
Ga het
a te laat.
a . Ga
a hUll
maar
aa zeggen,"
," en hij sprong naar
a de denr om die met
spottende beleefdheid te openen,, ,,"gaat
al die mooie
aa u a
praatjesmaar
zeggen,
dat
zij
nn
te laat
aa
- en wettenmakers
,
a
a
•aa
a zijn."."
"Goeden avond,"
antwoordde Ray
,,G
B a ill 0 n d vriendelijk,,
a
," a
zooals
men opgewekt aafscheid neemt van
a
a een goeden kennis..
Hij zette den hoogen hoed op zijn sierIijk ~pgemaakt
Iicht-H
aa
bruine haar,
als een pruik gepoeierd over zijn ooren
a , dat
a a
tot op het
a bOOl~d van
a zijn groenen rok,, krulde en golfde,,
en stommelde aal tastend
de donkere trap
Iiep
a
a af.
a . Denkend
D
hij de benauwde
achterbuurt uit,, en toen: hij op de hoogte
a
a
van
het
was
a
a paleis
a
a gekomen en zich mengde onder de
elegante
wandelaars,
a
a
aa , die van
a het schoone zomerweer genoten.,,
had
hij a
aIle philosophische aantwoorden bedacht,
a
a
, die hij
JJ e
rom
e
Sol
had
moeten
geven,
en
het
ergerde
hem,
a 6
S 1 a
,
a
, data
hij ze niet bijtijds had
a gevonden..
Maar meteen,, diep in zijn hart,
Maa
a , rees de twijfeI,, of het
weI iets had
a kunnen uitwerken en de vraag
aa hinderde hem,",
of de werkelijkheid niet aaIleen niet was
a naar
a het droombeeld del" wijsgeeren,, maar
of
zij
het
weI
ooit
zou wordenaa
a
a
niet omdat
a eenige banden
a
-_de menschen belemmerden,, want
a
die werden verbroken,, - maar
aa omdat
a de menschen niet·
wilden..
Eenige
avonden later
ging hij naar
R 0 I aand s.. Er'
E
a
a
a de B
E
broeide iets in het
voelde het,
a , en hy
a woelige Parijs.
Pa
. Men
M
voelde het ook,, en h~j verlangde
ernaar
aa er met gelijk-a
denkenden over tespreken.. Misschien
wisten zijn vrienden
M
iets.. Maar
wat
zouden
zij
eigenlijk
kunnen
weten?
a
? Terwijl
T
1
Maa
zij de plannen
van
ontwierpen en bespraken,.
a
a hun eigen partij
a
a
,
werden
er misschien evenveel tegenplannen
door andere
a
a
a
partijen
in aandere gedeelten van
Parijs gesmeed..
a
a Pa
De B
R 0 1and
s
waren
aIleen
thuis,, en ontvingen hem
D
a
a
a
hartelijk.
a
.
E. IV 11
16
Oo..E.IV11
16
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238Met een glimlach
en een bevallig
handgebaar
aa wenkte
M
a
a
a
mevrouw B
R 0 1and
hem
b~i
haar
tafel,
waarover
een landaa
a
,
aa
a a
kaart
uitgespreid
was,
die
zij
bestudeerde.
Het
was
a ,
. R
a de
aa
kaart
van
Frankrijk;
in een noor-a
; een streep had
a het
a land
a
aa
a F
delijk en zuideIijk deel
a gescheiden..
aa
lucht-"Zie,"
,,Z
," zeide zij levendig,, ,,"dat
a zijn onze laatste
kasteelen.
Als
het
hof
door
de
hulp
del"
Oostenrijkers
het
O
a
a
. A
a
noorden met Pa
Parijs onderwerpt dan
willen
wij
in
het
zuiden
a
a
,de republiek stichten.. Maar
meer,,
Maa ''t zijn geen luchtkasteelen
a
plannen!
Wij hebben aalles aal besproken..
a
a
! W
''t z\jn vaste
Mijnheer S
S e r van
a
aa ,
M
a heeft aaIle verdedigingsmiddelen nagegaan,
aIle
posities
aangewezen.
Wij
weten
al
tal
van
menschen
a
a
a
aa
. W
a
a
in de verschillende plaatsen,
aa
, op wie wij zouden kunnen
a
rekenen.. 0!
o! het
Ergens,, ergens. moet
a is een mooi plan!
a ! E
toch de ware
vrijheid kunnen bloeien,"
a vuur,, al
a
a
," en aal het
,de verheven hartstocht
van
haar
lag
a in. haar
a oogen
a
a
a aard
aa
en op haar
Zij was
a bekoorlijk gelaat.
aa . Z
a heel mooi toen,, met
a
dien verhoogden bIos op haar
wang-en,
a
a
, het
a donkere haar
a krullend en golvend om haar
a hoog voorhoofd en in bevallige lokken neervallend
op haar
a
a witte fichu..
Het plan
scheen Ray
aannemelijk toe..
R
a
B a m 0 n d zeer aa
Zijn
hart
trok
naar
het
Zuiden.
Z
a
a
a Z
.
"Het
zou veel
"Het Z
Zuiden is
a betel" gaan,"
,,U
aa ," zeide hij.. ,,H
niet zoo verdeeld.. IRiel" in Pa
Parijs zijn zooveel partijen."
a
."
"Juist,, juist,, dat
,,J
a zeide Bar
B a bar
a 0 U x ook.. De
D g-eest in
het
moet
u,"
aa Zuiden
Z
a llitstekend zijn.. "Weet
W
," op meer nadenkenden toon,, ,,
"dat
Barbaroux
hier
niet
meer
geweest
a B a
a
is,, nadat
P"
a a U
H hem hier ontmoette?"
,,0
afgevaardigde
van
a
,,0 neen?"
P" Hij
H had
a e1" den jongen a
aa
Marseilles
eens gezien,, Bar
Ma
B a bar
a 0 U x,, bekend om zijn schoon-heid en zijn geestdriftige liefde voor de Revolutie.
R
.
"En
vl"oege1"
kwam
hij
zooveel.
Maar
wij
vermoeden,
,
,,E
a
. Maa
en
ik,
dat
hij
zijn
eigen
plannen
heeft,
die
hij
mijn man
a
,
a
, a
niet bekend wilde maken.
a
. . Bij
B het
aa zeide hij ons,,
a heengaan
dat
a wij zijn gevoelens jegens ons niet moesten beoorcleelen
naar
a zijn afwezigheid,
a
, maar
aa dat
a hij wegbleef,, om ons niet
1)
1)

Minister
van
in het Ministerie
R
M
a Oorlog
O
M
B 01
01 and.
a
.
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te compromitteeren.. W
Wij hebben natuurlijk
niet op een
a
nadere
uitlegging aa
aangedrongen,, zoo intiem zijn wij niet..
a
a Maar dat
Dikwijls ook,, wanMaa
a hij iets doende is,, is zeker.. D
near wij spraken
over onze republiek in ''t zuiden,, heeft
a
hij ons glimlachend
gezegd:: "Dat
toevlucht
a
,,Da zal
a ohze laatste
aa
zijn,, maar
Marseillais
aa mijn Ma
a zullen weI zorgen,, dat
a wij die
niet ILoodig zullen hebben.','
."
,;Wat
denkt
u
dan?"
vroeg
Raymond vol belangstelling.
.
W
a ?"
Ra
a
,,Da
"Dat hij een opstand
wil bewerken.. Heel
waarsch~jnlijk
a
H
aa
tenminste."
."
"Tegen het hof?"
,,T
?"
"Ja, zeker.. Waa
Waarom niet?? H
Het hof neemt aal zijn
,,Ja,
maatreg'elen,
om
ODS
ITlet
Oostenrijksche
hulp te onder\verpen..
aa
,
O
Misschien is het om zich te ve'rdedigen.. Maa
Maar die ver-M
dediging is noodig geworden,, doordat
aanval
a hetzelf den aa
a
heeft uitgelokt.. VV
aarom hebben de koning en de konings-Waa
partij
de constitutie niet gehandhaafd?
zij het ge-a
a
aa ? Hadden
Ma
·daan,
(Ian
had
alles
nog
goed
kunnen
gaan."
aa , a
a a
aa ."
Oak hier was
geworden..
a
O
a het te laat
Toen BRay
naar
terug-T
a m 0 n d om halftien
a
a zijn kamer
a
keerde,, was
a aalles rustig,, zoo 'n
' stille,, zoele zomeravond,
a
,
dat
naar
a men diep aademhalend,
a
, verla,ngt
a
a de velden en de
bosschen.. AIle
huizen waren
reeds gesloten ;~ en hoI klonken
A
a
zijn voetstappen
in
de
verlaten,
a
a , donkere straten.
a
.
Hij hegaf
Hij was
E[
a zich vroeg te bed.. H
a moe en viel
spoedig- in slaap.
Plotseling,, naa aanderhalf
aa . P
a uur misschien,,
werd hij wakker.
a
. ''t Was
a donker om hem heen.. De
D klokken
luidden.. L
Luid kleppend,, dof brommend,, vlug beierend
klonken z~j dooreen,, dan
trom-a ver af,
a , dan
a dichtbij.. Toen
T
geroffel,, eentonig,, alarmwekkend
rommelend door de naaste
a a
aa
straat.,, snelle voetstappen
klotsend op de keien..
a
"Klep,
a bij..
,,K
, klep,, klep,"
," begon nu ook de klok vlak
Ook
in
't
huis
zelf
klonken
stemmen,
en
er
werd ge-,
O
'
loopen
op
de
trap.
I
a .
Haastig
ontstak
en keek op zijn horloge..
Haa
a hij een kaars
aa
't
' Was
Wa iets over twaalven.
aa
.
Toen
sprong hij uit bed,, en kleedde zich snel om nit
T
te gaan,
was.
aa
a .
aa , en te zien,, wat er gaande

-
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O
't
van
Augustus
1792.
' Was
a de nacht
a
a den lOden
A
1792 . Toen
T
de grauwe
dageraad
a
a
aa aanbrak
aa
a roffelde de trom en luidden
de klokken nog en toen de volle morgen daar
a was,
a , ver-overde het yolk de Tuillerien,
zijn Konin,gshuis
T
, en nam
a
K
a
gevangen.
.
a elf maanden
Maar
geleden had
aa
a het het verbroedering's-feest gevierd en voor het paleis
het
"leve
de koning"" uitge-a
,,
schreeuwd..
(Slot
volgt.)
(S
.)

TOSCAANSCH,E STEDEN
TOSCAANSCHE
STEDEN
DOOR
DOOR

Mr.. S.
Fz..
M
S . MULLER
MULLER F
II..
II

SAN GIMIGNANO.
SAN
GIMIGNANO .

Toen wij het kleine station
van
Poggibonsi uittraden,
T
a
a P
a
,
verhief zich van
aIle kanten'
een luid geschreeuw.. Twintig
a a
a
T
koetsiers stonden overeind op de voorbanken
hunner kleine
a
rjjtuigjes,, zwaaiden
met
hunne
zweepen
en
gaven
in onver-aa
a
staanbare
uitroepen hunne begeerte te kennen om ons -aa a
had
- naar
de eenige prooi,, die de trein hun gebracht
a
a a
San G
Gimignano
te voeren.. Ongunstig
uitziende kerels,
Sa
a
O
I, die
het begrijpelijk maakten,
in
aa
, dat
a ons reisboek het landvolk
a
de buurt van
Siena
weinig
vertrouwbaar
noemde;
maar
a
S
a
aa
;
aa
wier pogingen om ons te verschalken
vruchteloos waren,
a
a
,
nu de onverbiddelijke wet van
aanbod zoozeer in
a vraag
aa en aa
hun nadeel
was.
a
a . Eenmaal
E
aa op weg,, en dus buiten bereik
van
concurrenten,, trachtte
onze uitverkorene weI zijne
a
a
schade
in
te
halen;
maar
ons
hardnekkig
stilzwijgen,, dat
a
a
;
aa
a
a
beter dan gebrekkig Italiaansch
onze
minachting
voor
I a aa
a
zijne beweringen vertolkte,, deed -hem ten slotte aafhouden
en zuchtend berns,ten in het eenmaal
aa getroffen accoord.
a
.
Een
vriendelijke weg tusschen de bergen leidt naar
E
a
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San G
Gimignano,
Zon-a , en de stilte van
a de Z
a
dagsrust
leende
aan
het
liefelijke
landschap
eene
bijzondere
aa
a
a
a
a
charme.
Al van
verre zagen
wij de ,,
"belle torri"
a
. A
a
" van
a het
a
stadje
hoog op een berg,, en toen de sterk'stijgende
weg
a
a
a
ODS daar
g"ebracht,
a had
a
a
, vonden wij op de met boomen
beplante
Piazzale
Cavour
voor de poort de halve
bevolking
P
a
a
Ca
a
a
genoegelijk op de banken
zitten,
genietend
van
a
,
a de rust
en de ruimte buiten de benauwde
straten..
Onze rijweg"
a
a
. O
ging buiten om de vestingwerken der stad,
de ver-a , langs
a
vallen
muren,, met hunne torens en bolwerken neerziende
a
op verre heuvels en glooiende vlakten,
a
, donker en.
nevelig,, zelfs in de koesterende warmte
van
a
a de middaga zone. Eene
tweede stadspoort
liet ons binnen in eene nauwe
a
E
a
hobbeIige aachterstraat:
aan-aa : daar
a stonden wij voor het
a ons aa
bevoIen hotel 11
II leone bianco.
a
.
Was het niet de natuuronderzoeker
Haeckel,, die be-Wa
a
Ha
weerde,, dat
dieren
op
uithangborden
aItijd
logementen
a
a
a
aankondigen,
uitmuntend
door
soIieden
eenvoud?
,
P WeInu,
W
,
aa
de groote D
Duitscher bleek
ook nu weder
goed
a
a
a gezien te
hebben,, want
onze witte leeuw behoorde tot de goedig"e
a
huisdieren.. Gehuisvest
in een oud paleis
(palazzo
Tinacci),
G
a
( a a
T
a ),
dat
gesticht
heette
door
een
befaamden
bisschop
van
Narni,
A
a
,
a
aa
Na
was
de
koninklijke
bewoner
der
woestijn
met
de
weidsche
a
huizinge aachteruitgegaan:
geeindigd met zich
aa : beiden waren
a
te aacclimatiseeren
in de kleinsteedsche aachterbuurt.. De
a
D in-richting der vertrekken beantwoordde
geenszins aa
aan de fraaie
a
aa
gothieke vensters,, die ze verlichtten.. En
onze
leeuw
bleek
a
E
slechts eene vorstelijke eigenschap
overg"ehouden
te
hebben:
a
:
vriendelijkheid.. Maa
Maar juist daardoor
ontwapende
hij ons..
aa
a
Wij
keken weI wat ontsteld in de twee eenige logeer-W
kamers,
gezellig nachta
, die elk in twee groote ledikanten
a
a
verblijf boden aa
aan vier personen.. Het
schrale
diner kon
H
a
ons weI niet in verrukklng brengen.. Maa
Maar de gade
van
a
a
den eigenaar
ItaIiaansche
met de sporen eener
aa ..- eene I
a aa
zeldzame
schoonheid in haar
schitterend blank
teint
en
a
a
a
a
haar
vollen zwarten
haartooi-bediende
aan
a
a
aa
aa tafel,
a , en zij
vroeg z66
als z~j ons de spijzen reikte,, die zij
6 eenvoudig,, a
"Sono
baone?"
aan
zelve bereid had:
a :
S
?" En
E zij informeerde aa
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a
het slot van
"Con-a het eenvoudige maal
a z66 trouwhartig:
: ,,C
tento?"
?" dat
a wij niet voor haar
a in vriendelijkheid wilden
onderdoen en ons gaarne
ievreden verklaarden.
aa
aa
.
Een zonderling klein stadje
is San
Gimignano.
E
a
Sa G
a . Eene
E
hoofdstraat,
gebouwen -- van
standpunt
aa , welker
a
a IItaliaansch
a aa
a
gezien getuigen van
a eenige welvaart
aa en eenig streven
naar
en
daar
ee.u
oud
vervallen
paleis;
a netheid.. Riel'
a
E
a
a
; een
onderstuk van
kerk,, dienst doende als
aa
a eene romaansche
a
tuinmU"llr;; een verkleurd fresco op eene muur;; plotseling
in een schilderachtig
hoekje eene hooge en donkere oude
a
poort.. En
E dan de markt,
a , klein en vol typische g"ebouwen,,
aan ,aIle
zijden omgeven door groote viel'kante
zwarte
a
aa
a
a
torens,, die de lucht verduisteren en hoekig en streng de
\vacht
honden om het
eene zware
a
a pleintje.
a ] . Dan
Da wedel'
a
a don-kere boog,, en de hoofdstraat
haren loop tot aan
aa vervolgt Ka
aa de
stadspoort,
leidt naar
a
, die wedel'
a
a buiten,, naar
a het
a groene veld..
Deze straat
del' stade
Maar parallel
a a
a . Maa
Da
aa is de hartader
a a
daarmede
loopen
twee
of
drie
andere
straatjes,
a
aa
, stiller,,
aa
wegen,
a
: lange
a
a
, doodstil en schel
aarmoediger,, meer vervallen:
verlicht,, waar
tuin,muren,,
a olijfboomen gluren over vervallen
a
waar
a een hond aaIleen staat
aa in de zon midden op den weg,
a ,
treurig- en verveeld,, totdat
hem traag
a onze nadering
a
aa doet
voortstappen
een huis verder,, waar
ophoudt,, te
a hij wedel'
a
a
loom zelfs om te gaan
aa liggen.. Of
O straatjes,
aa , duister tusschen
hooge rechte muren,, waar
a vrouwen eenzaam
aa zitten in don-.
kere openingen zonder deuren,, stil en somber,, toch geluk-~ig door de weelde van
pleintjes
a het niets doen.. Stille
S
met groote waterplltten
in
het
midden,
steegjes
en
a
, gangen,
- en tegen-a
, geleidend naar
a doellooze plaatsjes,
a ] , hangers
van
ruineuse boerderijen
a
a Leiden's
L
' burg,, waarin
aa
gehuisvest zijn met wat olijfboomen en een veldje haver.
a .
Maar
overal,
als
men
naar
boven
ziet,
de
grauwe
vierkante
,
a
a
,
a
a
M a
a
torens,, opr~jzend naar
boven
in
de
heete
donker
blauwe
a
a
lucht..
-Waarom
toch zijn deze
huizen hier opeengehoopt,,
Waa
a
hoog in de bergen,, in dit aafgelegen hoekje der aarde?
aa
? Nu
N
en dan ziet men wat wijn en wat landbouwprodukten
op
a
wagens
laden;
overigens
geschied
t
er
niets;
er
is
ook
geen
a
a
;
a ;
a
ll
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reden,, waarom
hier iets
aa
3 geschieden zou.. De
D menschen staan
aa
druk met elkaar
te
praten;
maar
het
blijkt
niet,
dat
zij
a
;
aa
a
aa
,
iets doen:: wat
a zouden zij hier ook doen?? JInderdaad
aa schijnt
het stadje
der gewoonte;;
a
aaIleen te bestaan
aa door de kracht'
a
het blijft staan,
aa , omdat
a het er eenmaal
aa is en omdat
a het
doet ge-aa duizend Italianen
Ctoeval
a er voortdurend een paar
I a a
boren worden,, die elkaar
aa helpen om in het leven te blijven
en die in deze menschlievende taak
bezigheid vinden en
a
levensdoel..
Wie ter wereld kwam
er toe,, zulk een stadje,
te stich-a
a
ten?P E
En DOg schijnt de tegenwoordige stad
important"
a
a ,
vergeleken met hare
middeleeuwsche
voorgan,gster.
Want
a
a
. Wa
het oude Sa
San G
Gimignano
moet een nog veel onbelangrijker,
a
,
a
een onmogelijk klein nest zijn geweest;; men ziet het' aa
aan
de oude mureu,, die nog- overeind staan
midden in het
aa
stadje:
brokken,, half
achter hllizen verscholen,,
a
: grauwe
a
a
a
en imposante
poortgevaa~ten,
gewelfde gangen
, zich ver-a
a
aa
heffend in de hoofdstraat
die hoofdstraat
Wa
aa zelve.. Want
aa ligt
eigenlijk reeds in de buitenwijken,, die voor en aachter aa
aan de
kleine kern der stad
zijn gegroeid en die veel later
a
a
men zegt eerst door de M
Medici - zijn ommllurd en ver-sterkt
met breede ronde torens.. Z
Zoo heeft het stadje,
.
a
,
verdriedub"beld,, nn althans
zeker
belang
gekregen.. Maar
a
a
a
Maa
de kern was
a het kleine vestinkje in de bergen;; daar
aa ver-rijzen de hoofdkerk en het' stadhuis,
a
, daar
aa staan
aa ook bijna
a
al de ,,"belle torri",
a
", die zoovele vreemdeling·en lokken naar
aa
San G
Gimignano.
ge ze aaltijd
Sa
a . Vooral
V
a de Ctorens,, die u,, als
a
we@r
ziet
op
elk
punt,.
beginnen
te
intrigeeren.
het
a
. AIleen
A
,
lokaalpatriottisme
der bewoners kan
aa a
a ze "schoon"
,,
" noemen::
de hooge en breede vierkante
schoorsteenen,, opg-etrokken
a
uit groote blokken grijzen steen,, eene enkele maal
a uit
baksteen,
zonder
het
allergeringste
ornanlent
en
meestal
a
,
a
a
a
ook zonder spoor van
a een dak,
a , plotseling oprijzend recht
uit den grond en even plotseling eindigend in de lucht::
Iedige donkere kokers,, waarbinnen
houten trappen
of lada
aa
a ders g-eleiden naar
eene
platten
op
balkjes
rustenden
steenen
a
a
]
aa
vloer,, die de regen buitensluit.. Er
E schijnt geen reden,,
waarom
deze vormlooze gebouwen hier opr~zen,, geen reden
aa
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waarom
ze eindigen.. Maa
Maar vroe.ger bestond die reden weI;;
aa
relieken zijn het
een voorbijgeganen
tijd,, toen San
a van
a
a
Sa
Gimignano
druk
was,!
woelig
en
onrustig,
en
toen de be-a
a ,
,
G
woners iets geheel aanders deden dan
praten
en karren
a
a
a
beladen
met landbouwprodukten.
Ziet g'ij die vierkante
a
a
. Z
a
g"aten,
om de torens loopen??
a
, die op geregelde aafstanden
a
Denk u rijen zware
balken,
, uitstekend buiten die gaten;
D
a
a
a
;
op die balken
houten galerijen,
a
a
, die rondloopen om de
torens:: dat
gewis hun middeleeuwsche dose. E
En ziet
a was
a
gij,, verder op de muren der torens die spits toeloopende
lijnen?P dat
z~in de daklijnen
van
de paleizen,
a
a
a
a
, die zich
eenmaal
verhieven
aan
hun
voet.
De
torens
waren
de
aa
aa
. D
a
dragers
der
verdedig"ingsmiddelen,
die
de
burgheer
llitstak,
,
a ,
a
hoog boven zijne woning.. O
Om deze
stille wachters
con-a
a
centreerde zich vroeger het leven der stad,, hartstochtelijk
a
en wild..
Twee torens aa
aan de markt
zijn de overblijfselen van
T
a
a
de paleizen
del"
Araing"helli
en
der
Salvucci.. N
aast elkaar
Sa
Naa
aa
a
A
gevestigd aa
aan het kleine pleintje,, beloerden de grimmige
edellieden elkaar
aa onafgebroken;
a
; elke dag
a gaf
a aan
aa hunne
jaloersche
blikken nieuwe aanleiding
tot verbeten ergernis::
a
aa
heden een onbeduidend voorval
eene
.
a bij de mis,, morgen
a
ontmoeting' op stra,at.
Niemand
kan
zeggen,
welke
kleiniga
, a
aa . N
heid ten slotte aa
aanleiding g-af
als
a tot een gevech t;; maar
a a
het
stervend
a rumoer voorbij is,, ligt het
a hoofd der Salvucci
Sa
op de straat.
Sedert dien onzaligen
dag
aa . S
a
a kent het
a palazzo
a a
Salvucci
geen
rust;
wraak
moet
genornen
worden
voor
Sa
;
a
dezen hoon,, wraak
voor
het
doode
hoofd
der
familie.
a
.
a
a
Eindelijk
barst
de veete uit.. Z
Zwart
ell. dreigend staat
E
a
aa daar
a
a
de burg- der A
Ardinghelli.. .A
Alles is stil; de poort is dicht,,
de zware
luiken gesloten,, niets schijnt zich daarbinnen
te
a
aa
roeren.. Maa
Maar in den toren,
dien
de
burguitsteekt
naar
a
a ,
Qmhoog,, is alles
leven
en
beweging;
binnen
de
houten
;
a
galerijen,
a
, hoog in de lucht,, hoort men driftige geluiden..
Buiten voor de poort en om de mureu legert zich eene
B
a
dreigende menigte:: dat
en hun aa
aanhang,
a zijn de Salvucci
Sa
a ,
die wraak
voor hun verslagen
stam.hoofd.
a komen halen
a
a
a
. Zij
Z
rammeien
op
de
hechte
poortdeur
en
trachten
ze
open
te
a
a
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loopen met zware
balken.
Maar plotseling- stuiven zij
a
a
. Maa
uiteen:: een groot steenblok,, van
den toren geworpen,, is
a
gevallen
midden in den hoop en heeft een groep der aa
aan-a
vallers
verpletterd.. Een
hagelbui
van
kleinere steenen
a
a
E
a
voIgt;; brandende
voorwerpen vallen
neder;; p~jlen
worden
a
a
1
g'eschoten nit de gesloten versterkingen hoog in de lucht,,
waarbinnen
de A
Ardinghelli zich verschanst
hebben,, onbe-aa
a
reikbaar
Zoo woedt de kamp
binnen
aa voor hunne vijanden.
a
. Z
a
het stadje,
ademloos toeziet,, onmachtig,
om het geweld
a
, dat
a a
a
te stuiten.. Maa
Maar eindelijk moet de poortdeur wijken;; de
aanvallers
stormen naar
aa
a
aa binnen.. Weldra
W
a schijnt een rosse
gloed door de luiken van
het
paleis;
en
a
a
; het dak
a brandt
a
stort in;; de h.oog opflikkerende vlam
a bereikt zelfs de hooge
galerijen
van
aangetast
a
a den toren,, die een voor een aa
a worden
en knetterend neerstorten in den vuurpoel.
L Als
M de morgen
daagt,
van
het palazzo
Ardinghelli aaIleen de vier
aa , staan
aa
a
a a
A
mureu overeind;; hoog' daarboven
steekt de toren uit,, zwartaa
a geblakerd
en somber,, vierkant
en naakt,
a
a
aa , beroofd van
a alles,
a
,
wat
hem gisteren nog zoo g'educht maakte
voor zijne
a
aa
aanvallers.
aa
a
.
Dit is de geschiedenis van
aan de markt
ID
a de twee torens aa
a
van
San
Gimignano.
Nog
het
teg-enwoordige
geslacht
a
Sa
G
a . N
a
heeft de muren van
het paleis
gekend,, overeilldstaande
a
a
aa
aan
aa de markt;
a
; en nog aaltijd toont men de zwartgeblakerde
a
a
plekken aan
den toren,, die daarboven
oprijst,, naakt
en
aa
aa
aa
doodsch.. Niet
moede worden de bewoners van
N
a het stadje
a
de legende te herhalen,
a
, die nog bij overlevering onder
hen voortleeft;; zij wijzen op de ,,
"belle torri",
zij
", waarop
aa
trotsch zijn,, en die,, aIle
bij elkander
gelegen binnen de oude
a
a
omwalling,
en somber..
a
, ''s aavonds het pleintje duister maken
a
Elf
zijn er nog' over;; vele zijn niet zeer lang
goeleden
E
a
afgebroken;
de
overlevering
verhaaIt,
dat
e1'
vroeger
72
a
;
aa ,
a
72
geweest zijn.. vVeest
trotsch op uwe torens,, brave
burgerij !!
W
a
maar
uwe beschermheiligen,, dat
aa dankt
a
a ge niet hebt moeten
'leven in het stadje,
a
, dat
a zich kon beroemen op 72
72 zulke
citadellen
a
. binnen zijne eigene muren!!
Maar de burgers van
San G
Gimignano,
Maa
a Sa
a , die zich zelven
bewonderen aals de belangwekkende
bewoners van
het
a
a
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"Pompei der middeleeuwen",
,,P
", zijn trotsch op aalles wat daar
te vinden is.. De
Italiaari.sche
gedienstigheid
stond
bij
ons
D I[ a aa
in slechten reuk,, en wij waren
gewoon de hulp der ieder
a

oogenblik toeschietende burgers oneerbiediglijk in soldi te
taxeeren.
Maar te Sa
San GGimignano
is het ODS gebeurd a
. Maa
a
eenig feit,, dat
- dat
a vereeuwigd verdient te worden!! a een
vriendelijke boekverkooper belangeloos
aanbood,, om
a ons den
a
aa
weg te wijzen naar
, aaIleen ter
aa een paar
a merkwaardigheden,
aa
eere van
blijdschap
a zijne stad,
a over de belanga a , met naieve
a
stelling,, die wij toonden in haar
a verIeden..
Re,cht over de twee zwarte
torens verheft zich op het
R
a
marktplein
het
stadhuis.
Een
vierkant
gebouw,, van
a
a
. E
a
a onderen
in groote blokken steen,, het jongere bovenstuk in baksteen
a
opg~etrokken"
a
; de
, gedekt door de gewone rij kanteelen;
kolommetjes in de vensters vervangen
door g"ewone ramen;
a
a
;
een eenvoudige stoep en ((natuurlijk!)
a
!) een zeer hooge vier-lrante
toI'en:: Florence's
Palazzo
vecchio,, lnaar
a
F
' Pa
a
aa verburg"er-lijkt en bedorven.. Het is Z
Zondag,
a , een custode is dus niet
te zien;; maar
aa de deur staat
aa open.. Wij
W treden binnen en
drentelen door de ledige :zalen,
a
, de trap
a op en weer verdeI',,
totdat
w~j in een a
afgelegen vertrek een oud mannetje
a
a
vinden met een pijpje,, goebogen over een verg'eeld register,,
die bl~jkbaa.r
Zondag
gebruikt,, om het aachterstallige
a
aa den Z
a
werk van
Dadelijk is h~j bereid ons
a de week in te halen.
a
. Da
den weg te w~jzen,, en hij g'eleidt ons door eenige ledige
bureaux,
zien neer op
a , waar
aa hij een venster opent.. Wij
W
het binnenl)lein van
het
Bargello:
dezelfde
pijlers
en bogen,,
a
Ba
:
eene opene loggiaa drag"end;
dezelfde
groote
trap,
a
;
a , die een
aardigen put overschaduwt;
zelfs,, uit-a
aa
a
; dezelfde wapens
gehouwen in den wand.
Maar de majesteit
is verdwenen::
a . Maa
a
het geheele gezic'ht is getransponeerd
in een anderen,
a
a
, veel
huiselijker toonaard.
De
pijlers
zijn
vierkant
en
onversierd;
a
;
aa . D
de loggia
wordt
gedragen
door
ronde
houten
staken,
die
a
a
,
a
een open dakstoel
ondersteunen;; de muren bestaan
nit
a
aa
vuilen gekalkten
baksteen;
zijn grof.. Toch
met
a
a
; de wapens
a
T
dat
a al
a is het pleintje pittoresk,, op zijne wijze niet mindel'
dan het imposante
BargelIo.
a
.
Ba
Onze
geleider
geneert
zich
niet;; h,ij slaakt
eenige luide
O
aa
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uitroepen,, die weldra beantwoord
worden:: op de galerij
a
a
van
het
pleintje
vertoon,t
zich
een.
ander
oud
mannetje,
a
a
,
a
,dat
goedhartigen
eenvoud
a ons den weg zal
a wijzen.. Met
M
a
toont hij ODS
ODS de groote raadzaal
aa aa boven,, waar
aa een kolossaal
aa
fresco op .den wand
prijkt,, eene Ma
J\Iadonna
a
a met heiligen,,
herinnerend aan
Siena's
a het fresco in S
a' raadzaal,
aa aa , maar
aa mindel"
bovendien
en
niet
tot
zijn recht
vool"naam,
verwaarloosd
aa ,
aa
]romend in de ordinaire
omgeving.. E
Eene lange
tafel
met
a
a
a
vuile moderne stoelen voor de raadsleden,
, terwijI toch tegen
aa
,den zijwand
prachtige
intarsia-banken
staan,
a a- a
aa , yervuild helal~s!
aa
a
a
en gesprongen,, door baldadige
insnijdingen bedorven,, dof
a a
,en onoogelijk.. Maa
Maar de plek is historisch:: in deze
zaal
a
a
heeft DDan
a t eden voet gezet!! Te
T klein en te aar.ID is de
stad,
a , om het
a feit
a te releveeren door eerbiedige vereering
van
g·ast.. Maa
Maar toch,, men
a , g~ewijd door zulk een Ba
a de plaats,
is er trotsch op,, den aaltissimo poeta geherberg,a te hebben;;
en het
zaal
a feit,
a , dat
a in deze
a
a zijne stem heeft geklonken,,
moest herdacht
worden.. Dus
hielp men zich op'goedkoope
a
T
"\vijze,, door den gebruikel~jken marmeren
gedenksteen in
a
de muur.. Maa
Maar,, 0 ironie van
a het
a lot!! men vergistte zich::
niet gedachtig
aan het
25
a
aa
a feit,, dat
a het
a jaar
aa dest~jds met 25
Maart
begon,
plaatste
men
den
gedenksteen
een
jaaJr
Maa
,
aa
aa te
vroeg!! Spotters
merkten het
S
a op:: wat zou men doen?P Geen
G
nood!! Een
jaar
vormt zich opnieuw eene commissie,,
E
aa later
a
en "con
Italiana
solennita}'
naast
den
I
a a
a" doet z~j onvervaard
aa
aa
,,
gedenksteen een tweeden metselen in den geduldigen wand:
a
:
niet te plechtig kon het
glorierijke
feit
worden
herdacht!
a
!
a
Nog·
blijft
het
daarbij
niet:
eenige
jaren
geleden
heeft
a
N
a
aa
:
l{oningin V
Vic tor iI aa met twee harer
dochters San
a
Sa GimigG
nano
bezocht:: een gedenkplaat
aa in den muur van
a het stada a
huis houdt in eeuwige herinnering de dankbaarheid,
der
a
aa
San
Gimignaneezen
voor
de
hooge
eel'
van
dit
bezoek.
En
a
.
E
Sa G
a
a
daarnaast
prijkt
een
vierde
gedenksteen:
ditmaal
geldt
het
:
aa
aa aa
de volksstemming over Italie's
zeker,,
aa
I a ' eellheid,, merkwaardig
maar
San G
Gimignano
niet belangrijker
dan voor honderd
a
a voor Sa
a
andere
steden....
a
. . . . Qaa ne frnit pas!
a ! Maar
Maa zoo gaat
aa het::
zonder eenige grootspraak
en
solennita
leeft
geen
Italiaan!
aa
a
I a aa !
Trotsch is men op al
T
a de eer,
a , die het kleine plaatsje
aa
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ook op de hoofdkerk,, die zich verhe ft naast
aa . Trotsch
T
aa
het stadhuis
op een hoogen steenen trap.
Toch maakt
zij
a
a . T
aa
daar
geen
schitterend
figuur.
Reeds
heb'b-en
wij
kennis
a
. R
gemaakt
met de slechte gewoonte der Italianen,
aa
I a a
, am de
gevels hunner kerken te plakken
los tegen het gebouw
a
aan.. O
Ook de gevel der kerk van
San U
Gimignano
is aaldus
aa
a Sa
aa
denkelijk weI niet "in
de pen gebleven";
,,
" ; maar
aa te weidsch
opgezet,, is hij toch niet verder gekomen dan
a het papier.
a
.
De zotte baksteenen
muur,, bestemd om de sous-veste
van
D
a
a
dit monument te zijn,, prijkt dus thans
in volle lengte en
a
breedte boven aan
steenen trap.
Maar
aa den monumentalen
a
a . Maa
de burger van
San G
Gimignano.,
ouds gewend aa
aan de
a Sa
a , van
a
dwaze
vertooning,, is daarom
niet minder gelukkig met zijne,
a
aa
kerk dan
Dom.. E
En
a de burger van
a Siena
S
a met zijn marmeren
a
D
werkelijk,, het gebouw,, van
a binnen geheel beschilderd met
groote en importante
fresco's,
een
' , verdient zeer bepaald
aa
a
bezoek;; elke Nederlandsche
stad
zau beroemd zijn doorN
a
a
een dergelijk bezit.. Maa
Maar succes heeft ditmaal
aa de brave
a
burger~i toch niet:: zooals
het fresco in de raadzaal
a
aa aa den
bezoeker teg'envalt,
Siena
a , die uit S
a komt,, zoo gevoelt hij~,
die zich heeft verzadigd
aan
Florentijnsche'
a
aa de fresco's
' der F
kerken,, weinig' neiging meer om de minder fraaie
schildeaa
ringen dar kerk van
San
Gimignano
te
bestudeeren.
a Sa G
a
.
Maar gaarne
toch vergeven wij de burgerij,, glimlachend
Maa
aa
a
over haar
de clocher,, hare
ingenomenheid met
aa patriottisme
a
a
hare
stade
a
a . Wat
Wa wij niet vergeven is de onver]{laarbare
aa a
omstandigheid,
dat
zij
met
misplaatste
bescheidenheid
zwijgt
a
, a
aa
hare
stad:
de
fonte..
over het bekoorlijkste plekje van
a
a
a :
Niet gemakkelijk
is ze te vinden;; maar
ze beloont de
N
a
aa
moeite van
het zoeken.. Achter
in het stadje,
aan het
a
A
a
, aa
einde eener aachterstraat,
aa , staat
aa de stadspoort,
a
, die er heen
leidt:: de' P
Porta
alIa fonte.. Een
ruineuse boog met eene
a a
E
aan
de
stadszijde
opene
bovenverdieping:
van
aa
: de kapel
a
a San
Sa
a
Gimignano,
G
a , wiens beeld prijkt boven de buitenzijde der
poort,, waar
zijne wondermacht
in 1342
1342 een ,aanval
aa
a
aa a der
ballingen
heeft afgeweerd.
Treedt 'men naar
a
aa buiten uit de
a
. T
enge straatjes,
ziet men op den voorgrond van
aa
, dan
a
a het,
breede landschap
de
fonte
liggen
onder
aan
den
sterk
a
aa
a
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helIenden weg:: vier verweel'de romaansche,
aanaa
, zes later
aa a
gebouwde gothieke bogen,, te zamen
overspannend
een
a
a
a
a . VerrukkeIijk
V
grooten gewelfden waterbak.
plekje!! B
Boven
aan den steilen weg,, dien w~j aafgedaald
aa
aa zijn,, staat
aa de hooge
poort,, zich aa
aansluitend bij den stadsmuur,
a
, die zich omwendt,,
vel'der naar
beneden strekt zich de heerlijke
aa boven.. Vel'
V
zonnige vlakte
uit:: blauwgroen,
met doorzichtige
a
a
, bez3Jaid
aa
olijfboschjes en omkransd
door een zacht
getinten bel'g·keten..
a
a
En het groote donkere reservoir met z~jne schilderachtige
E
a
oude bogen welft' zich boven het kristaIheldere
water,
a
a ,
stroomend llit de rotsen,, die,, half
verborgen onder struik-a
gewas,
a , opstijgen naar
aa den grauwen
a
aafgebrokkelden stadsmuur.
a
.
Ook op den rustdag·
O
a zijn hier vrouwen,, in bontgekleurd
kostuum met witte hoofddoeken,, bezig haar
te
aa waschgoed
a
spoelen:: donkerblauwe
lappen
en witte lakens,
a
a
a
, die een.
oogenblik feI Iichten in de ZOD,, voordat
a zij verdwijnen
onder het donkere geweIf.. L
Lustig plassen
de vrouwen in
a
het heldel'e water;
haar
a
; witte geitjes speIen naast
aa
aa in het
g'ras.
zij gereed zijn,, pakken
zij het waschgoed
in
a
B
a . Als
A
a
groote platte
manden,
op het hoofd;;
a
a
, die zij balanceeren
a a
met lichten tred slaan
zij een steil voetpad
aa
a in,, den berg
op,, terw~jl de geiten ze naspringen.
Vroolijk
keuvelend
a
. V
verwijderen zich de groepjes,, en nog lang
vertoont zich
a
haar
kleurig silhouet Vel' boven de grauwe
gewelven op
aa
a
de rotsen,, totdat
a zij verdwijnen in eene opening van
a den
stadsmuur.
a
.
Wij zien ze na,
Zooals
deze vrouwen van
W
a, peinzend.. Z
a
a
San G
Gimignano
hier -bezig zijn met haar
Sa
a
aa huiselijk werk,,
voorgangsters
bezig geweest,, eeuwen lang.
zoo zijn ook hare
a
a
a .
Zeven of aacht honderd jaar
geleclen hebben de vroede
Z
aa
burgers hier hunne foute g·esticht,, en dag'el~jks
hebben
a
de nijvere handen
hunner
huisvrouwen
zich
daar
a
.
a bezig't-gehouden met hetzelfde werk.. De
Ardinghelli en de Sa
Salvucci
D A
'zijn tot stof vergaan;'
aa ; vergeten zijn hunne veeten en strijd-hunne burgen en paleizen.
lellzen,, vervallen
a
a
. De
D vroede
magistraat,
tot
wien
Dan
t,e
zelf,
als
Florence's
a
,
Da
,
a
F
aa
' gezant,
a ,
het woord richtte,, is vergeten.. Sa
San Gimignano
zelf
is een
G
a
landstadje
in de bergen geworden.. Maa
Maar daarbinnen
gaat
a
a
aa
a

-- 251251 het leven van
altijd zijnen gang,
a het yolk nog a
a , eentonig en
onveranderlijk,
herhalend
zijn zelfden loop,, -- het
a
, dagelijks
a
a
yolk,, dat
a geene geschiedenis heeft..

81I EE NA.
S
N A.

Vrool:ijk en gezellig,, dat
V
a is de indruk,, dien Siena
S
a op
den bezoeker maakt.
glimlachend
ligt
het
aa . Vriendelijk
a
V
stadje
boven
op
een
berg,
hare
drukke
hoofdstraat,
de
Via
a
, a
aa ,
V a
Cavour,, llitspannend
in w~jdeD. boog over den bergekam,
Ca
a
a , en
van
daar
steegjes uitzendend,, die
a
aa telkens kleine smalle
a
afdalen
naUlr
aan zijn voet..
a
a het belommerde groene ravijn
a
a
aa
Jongere buitenw~jken met witte villa's
hebben
zich genesteld
J
a'
op de vooruitspringende verste uitloopers van
a den berg,,
en zien van
daar
n.eer over de
a
aa met rl1stig welgevallen
a
"Tijde groene vlakte,
a
, die zich beneden uitstrekt,, gestoofd
door dell warmen
zonneschijn..
a
Zoo is de eerste indruk.. Maa
Maar krachtiger,
Z
, duurzamer
a
a
bekoring heeft de stad
voor
h.en,
die
e1'
"
eenigen
tijd ver-a
,
toeven.. B
Bogen kan zij op een roemrijk verleden,, in de
geschiedenis aals in de kunst.. E
En dat
a ve1"'leden is niet
dood;; Siena's
geetuigen e1'" luide van
S
a' straten
a
a bij elken stap,,
dien de reiziger doet:: Siena
S
a is klein-Florence.
-F
.
Den hoogsten top van
D
a den berg versiert de wit mara meren D
Dom,., die S
Siena's
Een wonderbaar
a' kroon is.. E
aa heerlijk
lTIOnUment!! FHelder wit rijzen de marmeren
wanden
van
a
a
a
het rensa1chtige
g"ebouw,, ingelegd met kleurige steenplaten;
a
a
;
het rijkste en fijnste beeldhouwwerk oml\jst de vensters;;
cle gevel is een onafgebroken
vlak
van
ornamenten
en
a
a
a
a
figuren en beelden in marmer,
in den helderen
a
, wit glanzend
a
zonneschijn,, schitterend en rijk.. Welk
eene ongeloofelijke
W
weelde !
! Welke
schatten
heeft deze kleine stad
a ten koste
W
a
gelegd aa
aan dit eene gebouw!! Hoe
heeft zij zooveel geld
H
durven besteden,, om dit gebouw aaltijd rijker en schooner
te maken!
eeuw onderneemt de
a
! IIn het begin der 13e
S
burgerij den bouw van
kathedraal,
a eene reusachtige
a
a
aa , imposant
a
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van
eeuw
a verhoudingen,, ,zeldzaam
aa rijk van
a versiering.. Eene
E
lang
bouwt
zij
voort
aan
dit
meesterwerk,
waaraan
a
aa
,
aa aa . haar
a
hart
hangt
en waarvoor
hare
a
a
aa
a beurs zich steeds willig opent..
Bouwmeesters aals de beroemde G
B
G i 0 van
a niP
P 1i san
a 0 worden
aangenomen;
door nieuwe;;
a
; zij sterven en worden vervangen
a
altijd door gaat
In het
a
a het
a werk.. I
a begin del' 14e
14 eellW is
het
macbtige
gebouw
gereed
en
begint
men
de
prachtige
a
a
a
gevels
voor het
Eerst de achtera
a gebouw op te trekken.. E
a
gevel.. Op
geweest
O den top van
a den berg was
a geene plaats
a
voor het
a zich steeds meer uitbreidende gebouw;; men heeft
het koor moeten uitbouwen op de helling,, en binnen het
a
muurwerk der fundeering-en heeft men toen ruimte gevonden
voor eene groote doopkapel
onder het
a
a kerkkoor,, toegankea
lijk van
en koor te zamen
a nit de benedenstad.
a . Doopkapel
D
a
a
zullen nu met een B
gevel worden versierd..
Boven de rondboogige deuren van
der
B
a de drie vakken
a
doopkapel
verheffen
zich
de
verdiepingen
vah
den
gevel.
a
F
a
B
.
Eerst een breed fries met standbeelden,
E
a
, dan drie rijk-van
het
versierde spitsboogvensters;; aaIleen het
a dak
a
a
a koor
met het
a groote ronde venster moet
a nu nog- bedekt worden..
Voortreffelijk is de B
gevel:: rijk zonder overlading,
Y
a
, goed
a ver-deeld,, fraai
van
verhoudingen,
logisch
harmonieerend
met,
aa
a
,
a
de indeeling van
het
en ver-a
a gebouw,, dat
a hij aankondigt
aa
siert.. S
Siena
a was
a verrukt,, terecht verrukt over het
a nieuwe
bouwwerk,, in geestdrift ontvlamd
voor den nieuwen bouw-a
stijl.. Want
de tijdgeest had
zijn
invloed
doen gelden;; een
Wa
a
nieuwe,, vreemde stijI had
zijn
stempel
gezet
op den ,B
,gavel ~
a
hij was
Maar de middeleeuwsche IItalianen
met
a gothiek.. Maa
a a
hun fijnen,, ontwikkelden kunstzin bespeurden onmiddellijk",
dat
was
a het
a nieuwe werk niet in harmonie
a oude,.,
a
a met het
waartegen
het
aangeplakt.
En
hartstochtelijk,.
aa
a slordig was
a
,
a aa
a . E
geneigd tot overdrijving,, zooals
de
Italianen
zijn,
huldigden
I a a
,
a
zij den nieuwen stijl aals den eenig waren;
a
; het
a oude had
a
Geene moeite,, geene kosten
aafgedaan,
aa , aafgedaan
aa voor goed.
a . U
schenen te groot,, om het
_.
a ,nieuwe ideaal
aa te verwezenlijken,, Siena,
dat
nauwelij.ks
eene
halve
eeuw
aallerminst voor S
a,
a
a
a
geleden het
Florence zelf b,ij M
Montaperto
had
a groote F
a
a ver-·
a
aarzelt ·men:: aals de pas
sla,gen.
Geen oogenblik aa
. G
a voltooide
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kathedraal
aan de eischen van
a
aa niet meer beantwoordt
a
aa
a den
schoonheidszin der burgerij,, dan moet zij vallen,
al
a
, a heeft
het eene eeuw gekost haar
wordt
a te stichten.. Onmiddellijk
O
de hand
geslagen
aan
a
a
aa een nieuwen bouw:: de oude kathedraal
a
aa
zal
worden van
a slechts het transept
a
a de nieuwe,, nog veel
grootschere kerk,, waarvan
ten zuiden van
aa a men aanstonds
aa
a
den ollden P
Dom het reusachtige
schip
begint
te
bouwen,:
a
:
een monument in den nieuwen bouwstijl,, rijker versierd
nog dan de oude P
Dom..
Welk een volk!Welk
een hartstocht
voor het schoone t
W
! W
a
W
Welk eene offervaardigheid
voor het ideaal!
een
aa
aa ! Welk
W
kracht
en
een
moed
in
de
burgerij
eener
kleine
stad,
a
a , die
z66 groote werken aa
aandurft en bereid is zich daarvoor
de
aa
grootste opofferingen te getroosten!! Verbazing
wekt het",
a
V
maar
- eerbied.. Nog
eene halve
eeuw lang
gaat
aa bovenal
a N
a
a
aa
het reuzenwerk voort;; de zuilen rijzen,, heerlijk omlijste'
vensters worden aa
aangebracht
in de hooge muren,, eerlang
a
a
overhuiven gewelven de machtige
ruimte.. Pa
Dan komt er
a
tegenspoed.. Niet
aIle bouwmeesters waren
bekwaam
N
a
a
aa geweest
voor hunne grootsche taak:
a
: de fundeeringen blekeD niet
soliede of de verhoudingen niet juist berekend;; hoe het Z\j,,
er vertoonden zich verzakkingen.
consult is noodig
a
. Een
E
om het kranke
gebouw te redden.. De
a
P ontboden deskundi-gen halen
de Schollders op,, raden
tot afbraak
a der gewelven ;;
a
a
sommigen spreken er van,
a meet af aan
a , de onderneming van
aa
opnieuw te beginnen;; eene geheele eeuw schijnt nog noodig
voor de voltooiing
der plannen.
Toen eindelijk ontzinkt
I
a
. T
der burgerij,, geteisterd door den Z
Zwarten
dood,, die een-a
vierde deel der bevolking had
a weggemaaid,
aa , de moed.. Het
H
plan
van
Dom wordt opgegeven;; verlaten
en
a
a
a den nieuwen P
troosteloos blijven de muren en pijlers van
a het heerlijke
gebouw staan
Siena's
Dom.. Maa
Maar niet radeloos
is
aa naast
aa
S
a' P
a
de burgerij.. AIle
kracht
wordt besteed om den ouden
A
a
Dom
te voltooien;; de wereldberoemde witmarmeren
west-a
P
gevel verrijst in zijn wonderbaren
rijkdom,, getooid met
a
ornamenten
en beelden zonder tal,
a , overrijk,, oogverblindend,,
a
verbijsterend..
Dit. is de geschiedenis van
Dom van
P
a den P
a Siena.
S
a . BelangB a o. E..IV11
IV 11
17
O.E
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rijk,, niet waar?
Niet aaIleen omdat
a ? N
a aalles,, wat zulk een gebouw
betreft,, ons interesseert;; maar
bijdrage
tot de
aa ook als
a
a
middeleeuwsche geschiedenis del" onvolprezen IItaliaansche
a aa
steden.. T
Toch is dit niet aalles:: ook nog in een ander
a
opzicht schijnt het geval
u
a mij belangwekkend.
a
. Behaagt
B aa
de veel bewonderde B
gevel van
Siena's
blind
a
S
a' Dom?
D
? Niet
N
zijt gij stellig- voor de heerlijke details,
a , voor het fraaie
aa
beeldhouwwerk;; maar
u het geheel,, het plan
aa behaagt
aa
a del"
fa9ade?
Drie deuren,, aallen even breed.. Daa
Daarboven een
a a ? D
fries met beelden,, doorbroken door een groot roosvenster,,
dat
lijst,, breeder dan
a g'evat
a is in eene hinderlijke vierkante
a
a
de deur daaronder.
Eindelijk
een
driehoekig
gevelvlak,
aa
. E
a ,
door twee lagere
driehoeken;; aIle hoog uit-geflankeerd
a
a
stekend boven het platte
dak
del" kerk,, dat
a
a
a ze bestemd
zijn aa
aan te duiden.. E
En aals bekroning vier zware
pinakels,
a
a
,
waarvan
niet rijzig zijn,, maar
aa a twee althans
a
a
aa stomp..
Vergelijk dit plan
V
a eens met dat
a eener gothieke kathedraal
a
aa
uit het noorden;; het verschil springt in het oog.
De
00 . D
deuren passen
niet voor eene kerk met breed schip en smalle
a
a
gevel niet bij het beneden-zijbeu]ren,, het bovendeel van
a den B
deel.. Geen
eenheid is er,, geene omhoogstrevende lijnen,, geen
G
B
rust in het gewarrel
del"
ornamenten.
De
gevel
is
voor
de
a
a
. D B
kerk gebouwd,, niet om haar
wijze af te sluiten,,
a op passende
a
maar
te maken.
Even goed,, veel
aa om eene mooie fa9ade
a a
a
. E
beter zou deze gevel
kunnen staan
andere kerk,, B
aa voor eene a
even goed,, veel beter zou deze bekroning geplaatst
kunnen
aa
worden op een aander onderstuk..
Welnu dan,
W
a , indien dit zoo is,, bewonder ik de offer-vaardige
geestdrift van
Siena
aa
a de 14e
14 eeuwsche burgerij van
a S
a
voor de gothiek;; maar
mij komt
aa ik begrijp die niet.. Want
Wa
het voor,, dat
burgerij in den bouwstijl,, dien
a deze artistieke
a
zij met gejuich inhaalde,
aIleen
waardeerde
den rijkdom
aa
aa
, a
der ornamenten,
ontwikkeling
a
, niet de logische,, harmonische
a
van
lijnen en vormen,, die hem toch onderscheidt.. 1Ik
a
veroordeel niet,, ik constateer;
a
; de fout der burgerij van
a
Sienaa is die van
al
hare
tijdgenooten.
Bijna
nergens
in
S
a
a
a
. B a
Italie
is
de
gothiek,
van
buiten
ingevoerd,
van
harte
aanI a
, a
, a
a
aa vaard;
rijkste scheppingen in dit land
blijven eene
aa ; hare
a
a

-
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verzameling
van
schoone details.
nauwer
dan
a
a
a . Veel
V
a
a elders
sluit de in Italie
zelve
geboren
renaissance
zich
aan
I a
a a
aa bij de
oude inheemsche bouwwerken.. Geen
wonder dus,, dat
a de
G
renaissance
hier spoedig en zonder verzet werd aa
aanvaard
aa ;;
a a
want
die aa
aanvaarding
beteekende geene omwenteling,, maar
a
aa
aa
slechts ontwiklreling en verfijning..
Maar
altijd staan
Siena's
Maa nog a
aa wij voor den gevel van
a S
a'
Dom:: laat
ons binnentreden!! Verrassend
is de indruk..
a
V
a
D
De geheele wit marmeren
hal
D
a
a is gestreept met horizontale
a
zwart
marmeren
banden;
de bouw vorderde,, zijn
a
a
a
; naarmate
aa a
zelfs de zwarte
strepen,, die men bewonderde,, dichter bijeen,,
a
drukker aangebracht.
Een onrustig gewarrel
van
zwarte
. E
a
a
a
a
a
en witte strepen,, storend in eene kerk,, hinderlijk bovenal
a
b\j de zuilen,, die den indruk behooren te geven van
a .
hoogte en soliditeit.. Gelukkig
tempert het halfduister
in
G
a
de kerk den pijnlijken. indruk:: men gewent er aa
aau.. En
E
dan
komt men geheel onder den machtigen
invloed der
a
a
heerlijke verhoudingen.. Voornaam
en
slank
rijzen
de zuilen-V
aa
B a
-rijen omhoog aachter elkander;
verheft zich het
a
; daarachter
aa a
plechtige koor,, stil liggend in gedempt licht.. En
E boven
het breec1e transept
welft zich een koepel,, gedragen
door
a
a
vier kolossale
beelden
van
verguld
brons
boven
in
de
a
a
hoeken van
het
vierkant,
wier
baldakijnen
vernuftig
den
a
a ,
a a
overgang
vormen naar
achtkant,
a
a het a
a , dat
a hoog en luchtig
Dpstreeft naar
a het middelpunt van
a het gebouw...
De kerk is een museum;; men verdwaalt
D
aa tusschen de
heerlijke scheppingen der kunst.. 1Ik noem het beroemde
plaveisel
en de fresco's
ontwerp van
' der libreria.
a. Het
R
a het
a
plaveisel
was
op den inval
a
a eene dwaasheid:
aa
: hoe is iemand
a
a
gekomen,, om marmeren
schilderijen aa
aan te brengen onder
a
de voeten der kerkgangers?
resultaat,
a
P Het
R
a , dat
a bereikt is,,
was
met
noodzakelijkheid
te
verwachten:
aanvankelijk
be-a
a
:
aa
a
a
schadiging
en
versl:ijting
der
kunstwerken;
dan
vrees
voor
; a
a
vernietiging en bedekking der fraaie
met eene
aa medaillons
a
houten vloer.. Maa
Maar deze praktische
overweging heeft
a
het oude SSiena
a koud gelaten;
a
; het was
a weder eene nieuwe
uitbarsting
van
weelde
in
de
kunstminnende
stad,
a
a , die niets
a
ter
wereld
ontzag,
waar
het
gold
iets
schoons
to.t
stand
te
1
a ,
a
a
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brengen.. Wa
Want schoon en pakkend
zijn de medaillons
van
a
a
a
de vloer:: reusachtige
penteekeningen
in
strakke,
sprekende
a
a
,
l:ij,nen,, eenvoudig en voornaam,
tinten
aa , gekle'urd in vlakke
a
en zachte
tonen,, in harmonie
met de klenr der kerk..
a
a
Heel aanders zij,n de fresco's.
De libreria
' . D
a is gevestigd
H
in eene groote lichte zaal
den D
Dom,, omstreeks 1500
1500,
aa naast
aa
gesticht door een kardinaal
uit
het
bekende
Sieneesche'
a
aa
S
geslacht
der P
Piccolomini,, ter herinnering aan
a zijn oom,, den
a
beroemden pans
Ene a
a S
S i 1vi o.. IIn gesloten lessenaars.
a
E
aa
langs
de wanden
worden daar
versierde oude
a
a
a
aa de prachtig
koo:r.boeken der kerk bewaard;
zijn de wanden
aa ; daarboven
aa
a
geheel beschilderd met groote fresco's,
in
levensgroote·
' ,
figuren tafereelen
voorstellend uit Enea,
Sil1 vio's"leven.,
a
E
a S
' `
..
Tafereelen,
, schitterend in frissche,, heldere klenren;; want"
a
Ta
Italiaansche
fresco's
aIleen onder aIle
I a aa
' nit de middeleeuwen",,
a
a
hebben deze schilderingen hare
oude schitterende kleurena
pracht
behouden.
Volkomen
nieuw
schijnen
ze,
eerst
gisteren
. V
,
a
aangebracht,.
Z66 dus hebben. aal de oude fresco's
a
. Z66
' er --een-·
aa
maal
a ' kerken!! Leeraa uitgezien,, die wij b'ewonderen in IItalie's
L
zaam!
geconserveerde·
aa
aa ! Hoe is de indruk,, dien daze v0lmaakt
meesterstukken op u maken?
a
1' Prachtig,
P a
, fraai
aa van
a teekening,.,
heerlijk van
kleurl
maar..•.
Welnu,
beken
het
maar,
!
aa . . . . W
,
aa , niet
a
z66
a de oude verkleurde fresco's
' van
a .
$6 mooi vindt gij ze als
Ghirlandajo,
en aanderen,, die g-e bewon-a
a
, van
a Gozzoli
G
0derdet te Florence
en te Pisa.
kouds hebben ze,, iets..
P a . lets
J
F
bonts en hards,
a
, iets opgesierd-fels;
; al
a te mooi schijnen ze,
n!.! A
Als gij dit met mij zoo vindt,, waarde
lezer!! betreur dan
aa
a
11
met mij uwen wansmaak.
VVarnt
in
deze
felle tinten,, in.
.
a
aa . Wa
deze bonte
kleuren hebben de meesters,, die deze werken.
a
on,twierpen en die gij zoo hoog stelt,, ze gezien in hunne
v,erbeelding,, ze getooverd op den wand.
Deze tinten dus.
a . D
bij
het
karakter
dezer
schilderingen..
zijn het,, die passen
a
a a
En zoo wij ze fraaier
vinden in h·are
ontaarding
en haar'
aa
a
aa
aa
E
lig-gen in ons",
verval,
a , dan
a moet dus de fout n'oodzakelijk
a 1
in onzen, niet volkomen gezonden smaak.
a .
Nog
vrij
wat
meer
zou
ik
u
kunnen
vertellen van
a Siena's
S
a' .
N
a
Dam.,
v,an
de
doopkerk
met
hare
zes
statige
gewelven
a
a
a
D
,
en haar
doopvont van
verguld brons,, en van
aa prachtigen
a
a
a
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hoogen trap
daarnaast,
a
a
aa aa , die geleidt
naar
de
rijke
deur
van
den
onvoltooiden
nieuwen P
Dom..
a
a
a
Maar het wordt tijd om verder te gaaIl;
wij zagen
a
a
Maa
aa ; want
nog slechts 'een deel,, het kleinste deel van
a het schoone
Siena.
ge aaIleen de P
Piazza
Duomo hadt
gezien
S
a . Als
M
a a del P
a
met de onvermijdelijke weg-wijzers ,en bedelaars
aa en met slechts
a
aa hadt
a
een paar
a voorbijgangers,
a
, aals ge aaIleen de kftthedraal
bewonderd met de tw,ee of Bdrie aa
aandachtigen
bij de
a
mis,, dan
zoudt gij d.enkelijk den indruk medenemen,, dat
a
a
is.. E
En die indruk Z'ou
SSiena
a een doodsch,, een dood stadje
a
onjuist zijn,, want
Siena
Zoo hier eene
a
S
a is niet dood.. Z
plechtige stilte heerscht,, er is daarvoor
reden.
wij
. Want
Wa
aa
staan
op geestelijk terrein:: tegenover den P
Dom ligt het
aa
aartsbisschoppelijk paleis
en het hospitaal.
Dom-immuniaa . De
D D
aa
a
teit was
ouds geheel aafg-escheiden van
de stad,
a
a , en
a van
a
nergens is het karakter
dezer oude omheinde plaats,
a , waar
a
a a
eene bevolking huisde,, die met het leven der burgerij daaraa buiten niets gemeen had,
als te
aa
a
a , z66 duidelijk bewaard
Siena.
Op de D
Domplaats
is alles
rustig,, stil,, doodsch;;
a
S
a. O
aa
maar
van
u naar
a enkele minuten verplaatst
aa
11
a
aa eene wandeling
a
het Ca
Campo,, waar
a het leven van
a Siena's
S
a' burgerij van
a oU'ds
zijn middelpunt had.
En zonder eenige toelichting gevoelt
a . E
g'e het verschillende karakter
der beide pleinen..
a a
Het Ca
Campo -- tegenwoordig zeer oneigenaardig,
aa
, volgens
H
Emanuele
de heerschende mode,, verdoopt tot Piazza
P a a Vittorio
V
E
a
-- is niet aIleen
het
vroolijkste
plein,
dat
zich
denken
laat,
,
a
aa ,
a
maar
ook
het
schilderachtigste.
Stel
u
voor
een
Romeinsch
R
aa
a
. S
circus met rijen steenen banken,
, kringvormig oploopend
a
ter weerszijden van
u
D
a het hoog gelegen tooneel.. Denk
de banken
vervangen
door hooge huizen,, het tooneel door
a
a
een gothiek stadhuis,
a
a
, en ge ziet voor u het sch,ouwspel,, dat
Siena's
Campo
u
biedt,
als
ge
u
plaatst
in
het
lage
centrum
a
.
S
a' Ca
, a
aa
van
zijden oploopende ovale
a plein..
a het naar
a aIle
a
Maar
der verrukk-elijke sehil-a
Maa dit is slechts het kader
derij.. De
publico.. Een
langPa a
E
a D kern is het heerlijke Palazzo
gestrekte gevel van
a baksteen;
a
; drie verdiepingen met spits-boogven'sters,, door zuiltjes verdeeld;; in het midden eene
smallere
vierde verdieping,, alles
bekroond. door kanteelen.
a
a
a
.
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L
a het gebouw eene kleine rijkversierde
marmeren
loggia,
vooruitspringend
op het plein:: de votief-a
a,
kapel
voor den Z
Zwarten
dood van
alles nit
a
a
a 1350.
1350 . En
E boven a
de naald
van
aa
a de campanile,
a
a
, lichter,, fijner dan
a zijn evenbeeld
te F
Florence,, die glorieus opstijgt,, hoog heffend boven het
gebouw zijne opene vierkante
loggia.
is het hoofd-a
a. Dit
P
sieraad
van
het Ca
Campo;; maar
er
is
nog
meer.
het
aa
a
aa
. Over
O
stadhuis
biedt F
Fontegaja,
a
a
a a, pronkend met wit marmeren
beeldhouwwerk,, haar
water;
rijst~
aa kristalhelder
a
a
; daarachter
aa a
,
als tegenhanger
van
het stadhuis,
Sansedoni.
a
a
a
a
, het Palazzo
Pa a
Sa
.
Rondom in den cirkel del" huizen,, Iangs
het hooge voetpad,
R
a
a ,
dat
aardige bloemen-a het plein omringt,, beschutten zich aa

en vruchtenwinkeltjes door groene en roode zeilen tegen
de stralen
del' zon,, die onafgebroken
het plein overstroomt,,
a
a
relief gevend aan
van
Fontegaja.
aa het glinsterende marmer
a
a F
a a.
En
E overal
a voor de huizen ziet men troepjes menschen staan,
aa ,
pratend
en lachend;
a
a
; het pittoreske plein is eene uitbarsting
a
van
vroolijke
lijnen
en
vroolijke
kleur.
Gezellig
en
huisel~jk
a
. G
]4
als de binnenplaats
van
a
aa
a een paleis,
a
, Iiefelijker en bevalliger
a
zelfs dan
San Ma
Marco's
Venetie,, schijnt het Ca
Campo
a Sa
' plein te V
nit te noodigen tot het inrichten van
rijen cafe's,
a ' , die
a
ongegeneerd hunne tafeltjes
en stoelen voor de opene
a
deuren plaatsen
op
de
straat,
aa
aa , en die op zomeravonden
a
honderden bezoekers lang
bijeenhouden onder de opwek-a
kende tonen van
a een orkest,, dat
a het ruime gezellige plein
vult met zijn vroolijk geschal:
van
a : eene oase
a
a lucht en licht
en klank
midden in de benauwde
smalle
straten
van
Siena.
a
a
a
a
a S
a.
Maar
dit
is
zoo
niet:
het
Campo
is
gezellig,
niet
drnk.
Maa
:
Ca
,
.
Dat is het aaIleen bij de jaarIijksche
wedrennen in .Augustus.
.
Pa
aa
A
Dan,, aals de paarden
rennen en heel S
Siena,
Pa
aa
a, feestelijk
getooid,, daar
om van
aa samenkomt
a
a het schouwspel te genieten,,
dan
eerst moet het unieke ovale
plein zich vertoonen in
a
a
zijn vollen luister:: half
theater,
half
feestterrein,, eigen-a
a ,
a
aardig en vroolijk,, maar
zeldzaam
pittoresk,,
aa
aa boven alles
a
aa
ongeloofelijk schoon..
Toch houdt het Ca
Campo zijn schoonste juweel ver-T
borgen voor het oog van
en
a den voorbijganger.
a
. Machtig
Ma
sterk verheft zich het Pa
Palazzo
publico;
schoon
zijn
de
vera
;
-
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houdingen van
zijn gevel,, schilderachtig
r~jzen de grauwe
a
a
muren met de uitgebouwde kapel.
Maar
toch,
geen
voor.
Maa
,
a
bijganger
kan
a
a vermoeden,, dat
a het paleis,
a
a het inwendige van
,
een wonder van
a heerlijke decoratie,
a , het uitwendige verre
ovel"treft.. Daar
D a rijt zich zaal
a aan
a zaal,
a , met rijke ingelegde
a
wandbetimmeringen,
, schilderijen,, gesneden meubels.. Het
R
glanspunt
is de Sala
del
gran
consiglio.
Een
groot,
zeer
a
Sa a
a
. E
,
groot vertrek,, overspannen
met donkere eiken balken;
a
a
; aan
a
de eene zijde vensters;; I"ondom overal
a schittering van
a kleu-rige fresco's.
Aan het boveneinde der zaal
' . Aa
a eene breede
estrade,
de negen leden van
a , waarop
aa
a den magistraat
a
aa zetelden
onder S
Simone Martini's
verrukkelijk fresco,, dat
M a
'
a den
geheelen achterwand
del"
zaal
vult.
Daar
troont,
onder
een
a
a
a
. D a
,
reusachtig
baldakijn,
Madonna.
Om haar
a
a a
, de Ma
a. O
a staan
a . heilige
mannen
geschaard
in aa
aangenaam
symmetrische groep;; voor
a
aa
aa
haar
huldigend opgeheven tot
a knielen engelen,, de handen
a
de H
Hemelkoningin met haren
Zoon.
En aalles glanst
in de
a
Z
. E
a
rijke zachte
kleuren
del"
Sieneesche
meesters,
teerd~r
en
a
S
,
stiller,, J;ustiger en koeler dan
en hartstochtea de krachtige
a
a
lijke produkten del" Florentijnsche
school.. Naast
F
Naa de estrade,
a ,
tegenover de vensters,, rijzen in den langen
wand,
a
a , geheel
beschilderd met tooneelen uit SSiena's
krijgsgeschiedenis"
a'
,
drie statige
open bogen,, licht gevend in de raadskapel"
a
a
aa
,
waar
oog aachter een gesmeed hek,, - wonder-a het verbaasde
aa
baar
dllnne ijzeren draden,
aa weefsel van
a
a
, doorvlochten met
goud en versierd met vergulde dieren en bloemen en ver-sierselen,, - een aaltaar
aanschouwt,, stil staande
in sche-aa aa
aa
mering onder een laag
en
zwaar
gewelf,
alies
kleurig
door
aa
aa
, a
de fresco's,
en gewelven bedekken
' , die elk plekje van
a wanden
a
en releveeren.. De
Siena's
Grooten R
Raad,
D zaal
a van
a S
a' G
a , geheel
rijkdom,,
aaf,, versierd met kunstvolle weelde,, met smaakvollen
aa
met bevalligen
zwier,
zonder
schittering
en
zonder
overdaad,
,
a
aa ,
is het schoonste monument,, dat
a eene burgerij voor zich
zelve heeft gesticht;; geene middeleeuwsche zaat
a " tel" wereld is
rijker en smaakvoller
versierd dan deze kleurige wonderhal.
aa
a .
Druk 'en vroolijk zijn de straten
van
Siena.
Geene
D
a
a
S
a. G
cafe's
Campo,, dat
a ' vonden wij op het Ca
a toch tot het bouwen daaraa van
scheen
uit
te
noodigen;
geene
cafe's
a
;
a ' vindt men in
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aa is een ongezellig-deftig,
de heele stad:
a : het
a eenig-e exemplaar
,
a
Ca
,
a
kil-burgerlijk
lokaal
in
de
Via
Cavour.
Geen
wonder,
want
aa
. G
de inwoners van
het
S
a leven buiten;; hoe benauwd
a
a ook
a Siena
is in de smalle,
a , door hooge huizen begrensde straten,
a
, vol
is het e1" aaltijd.
uit het
kleurige
U . Vrouwen
V
a volk in hare
a
kostumen slenteren.. er,, levendig pratend;; boeren uit den
omtrek verdringen er zich;; Franciscaner
monniken vertoonen
F a
a
er hunne bruine pijen e.n hunne brutale
a roode Itronies.. N
N u.
en dan
de menigte met moeite plaats
voor hoogbe-a maakt
aa
a
laden
hooiwagens,
a
a
, getrokken door twee typische groote
ossen,, die,, half
in hunne welriekende vracht,
a schuilgaande
aa
a
,
aan beide zijden del" nallwe
straJat
soms
nauwelijks
plaats
aa
a
a
a
aa
overlaten
om te passeeren
langs
de machtige
breede horens,,
a
a
a
a
die zij .meer tot sie1"aad
dan
tot verdediging schijnen te,
aa
a
dragen
op llunne goedige,, geduldige koppen..
a
Schilderachtig
ook zijn de straten.
S
a
a
. IIn de oudheid
waren
de steden doodsch en eentonig,, en ook in. de middel-a
eeuwen moet eene wandeling
door de nauwe
stegen slechts
a
a
een betrekkelijk genoegen hebben opgeleverd.. Veel
a meer dan
a
thans
concentreerde de weeIde zich toen binnen de huizen,,
a
en de rijkdom der burgers toonde zich in den regel
a meer in
de grootere zorg,, die enkelen hunner besteedden aa
aan hunne
veiligheid,, dan
pogingen,, die zij waaga in de weldoordachte
a
aa den om de Gogen der voorbijgangers
te verblinden door de
a
smaakvolle
pracht
hunner gevels.
Siena,
aa
a
a
. Maar
a te S
a, waar
a de
kunstzin de heele burgerij in het bIoed zat,
a , wist men ook
bij het,
stichtten
a , bouwen del" vestingen,, die de pa,triciers
a
als
duurzame
verbl~jven
hunner
families,
de
dreigende
gevels
a
a
a
,
a
te maken
tot een lust del" oogen..
a
Siena's
S
a' geslachten,
a
, die er eene eer
a in gesteld hadden
a
om hunne twee hoofdgebouwen - geestelijke en wereld-lijke hoofden hunner stad
te versieren met kwistige
a
overdaad,
hebben
ook
hunne
paIeizen
willen aadelen tot
a ,
a
monumenten van
Ontluisterd zijn ze nu:: ze bergen.
a kunst.. O
eene openbare
verzameling,
in of een
a
a
, of er huist een bank
a
postkantoor.
goe de
a
. Maar
a toch,, ze zijn er nog.. Wanneer
Wa
lange
Via
Cavour
en
haar
verIengde,
de
Via
di
citta,
a
a
a Ca
a
,
a, door-wandelt,
ziet
ge
de
merkwaardige
gothische
paleizen
telkens,
a
,
a
aa
,
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nog bijna
Tolomei,
a ongeschonden,, voor u:: palazzo
a a
T
, palazzo
a a
,
a
a
S
Salimbeni,
palazzo
Spanocchi,
palazzo
Buonsignori,
of
hoe
Sa
a
, a a
B
,
ze aallen heeten
Sterke en zware
bouwwerken,, uit
a
Imogen.. S
a
groote ruwe blokken steen opgetrokken,, eene enkele maal
a
van
met fijn geprofileerde vensters van
a baksteen
a
a terra
a cotta.
a.
En aals ge u verliest in het warnet
van
straatE
a
a stille,, nauwe
a
aa jes en stegen,, die aachter de hoofdstraten
liggten,, dan
a
a stuit
ge telkens weer
op aandere dergelijke kasteelen
van
a
a
a den
stedelijken aadele. VVant
Siena
Wa
S
a is de stad
a der paleizen.
a
, Men
zou ze b~jeen geplaatst
willen zien,, ze vergelijken op de bladen
aa
a
van'
een bou,vkundig album;
al zijn ze meest aaIle
a
a
; want
a
a
kinderen van
a denzelfden tijd en van
a denzelfden g-eest,, geen
twee onder hen zijn aa
aan elkander
gelijk.. En
ge-a
E te zamen
a
tuigen zij van
Siena's
a
S
a' ouden kunstzin en ouden roem,,
vroeger ondergegaan
aa dan
a de zon van
a -Florence,
F
a
, die paleizen
bescheen van
een geheel aanderen,, jongeren ~tijl.. T
Toch,,
a
ook deze
ontbreken
te
Siena
niet
geheel:
il
palazzo
del
a
S
a
:
a a
a
Magnifico en palazzo
Piccolomini zijn daar
Ma
a a
P
aa om. te bew:iizen,,
dat
Siena
a met de vrijheid van
a
S
a noch het
a kunstvermogen
was
om de ont-a te loor gegaan,
aa , noch de middelen ontbraken
a
werpen dier scheppende geesten te verwezenlijken.. Echte
kin-E
deren del" vriendelijke renaissa:nce,
getlligen
ook
deze
vorstelijke
a a
,
a
gebouwen van
hartstocht
voor het
a den onverflauwden
a
a
a schoone,,
die Siena's
bleef bezielen.. II
del
Magni-S
a' voorgang'ers
a
I palazzo
aa
a Ma
fico,, de stichting van
Siena's
Petrucci,, thans
P
a
a S
a' tyran
a Pandolfo
Pa
eene ~azerne
VOOI' behoeftige gezinnen die zich genesteld
a
hebben op zijne havelooze
binnenplaats,
nog in
a
aa , bewaart
aa
zijn ontredderden gevel
eene rij heerlijk gesmeede
bronzen
a
a
banierdragers,
a
a
, verrukkelijke monumentjes
] van
a de kleinkunst
diel' dagen,
wilde sieren met kwisti-a
, die zelfs kleine details
a
g'en rijkdom en smaakvolle
zorg.. En
de twee loggia's,
aa
E
a' ,
waarop
Siena
roem
draagt,
rijk
met
beeld'werk
versierd,
aa
a
a
aa ,
,
S
luchtig en elegant,
Florence's
a , behoeven de vergelijking met F
'
twee beroemde loggia's
heerlijke
D
a' niet te schuwen.. De
loggia
Nobili,, met hare
pijlerbundels en fraaie
kapiaa
a a dei N
a
teelen,, diende vroeger tot koopmansbeurs;
a
; de koele schaaduwen der rankere
loggia
del
Papa,
gedragen
door
ronde
a
a a Pa a,
a
zuiltj es,, lokten het
del' P
Pic colo
a door1nchtig geslacht
a
010 min i,,
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de staatszaken
a
aa a
aals de grijze en vroede hoofden del' familie
bespraken,
terwijI
de
jonkvrouw
droomde
van
den
g-eliefde,,
a
a
,
dien zij zou aa
aanschouwen bij de wedrennen op het Ca
Campo,,
en de kinderen speelden hunne vroolijke spelen..
aantrekkelijk is SSiena.
Maar
Vroolijk,, onderhoudend,, aa
a . Maa
V
onder aaIle herinneringen van
een grootsch en lustig ver-a
leden wordt eene plaats
verschillende
a geheiligd door de gansch
a
indrukken,, die zij b~j den bezoeker moet wakker
roepen..
a
Hoog boven het steenachtige
rav~jn,
Fontebranda,
, waarin
F
a a,
a
a
aa
de oude,, reeds door DDan
a
a t e bewonderde,, fontein met hare

bronzen leeuwenkoppen verscholen ligt tusschen g"roene
strlliken,, verheffen zich op den steilen rotswand,
en
a , naakt
aa
ruw,, tusschen donkergroene boomen de roodsteenen mureu
van
San D
Domenico's
a Sa
' heiligdom.. Daar
D a leefde in het midden del'
den lakenverwer
14e eeuw CCatarina,
a
a
14
a a
a, de dochter van
Benincasa,
die,
woonde
in
eeneburgerl~jke
straat,nietver
a
a,
aa
,
B
van
Fontebranda.
Het
jonge
meisje
had
reeds
een
leven
a F
a a.
a
van
harde
ervaringen
achter zich,, eel' zij vluchtte aachter
a
a
a
a
de veilige kloostermuren van
San D
Domenico.. Het was
a de
a Sa
oude,, bekende geschiedenis geweest.. Een
kind,, bezield door
E
de zucht tot boete en zelfkastijding,
a
, door den hartstocht
a
van
ootmoed
en
zelfvernedering,
die
zoovele
aanstaande
a
,
aa
aa
heiligen der katholieke
kerk onderscheidde.. E
En ouders,,
a
brave
burgermenschen op wie niets te zeggen was,
a , maar
aa
a
die niets hoegenaamd
begrepen van
kind
aa
aa
a hun merkwaardig
met aIle
g"rilligheden en aIle
buitensporigheden van
a
a het
a
genie,, -- die bet dwarsboomden
zooveel
zij
konden.
a
. ConC flicten,, tranen,
in de excentriciteiten,, die
a
, verzet,, volhardlng
a
het meisje haren
plicht achtte
en waarin
zij hare
a zaligheid
a
a
a
aa
vond.. En
a van
a een
E ten slotte de vlucht,, die het begin was
nieuw leven,, -- het leven,, dat
de
jonge
Catarina
C
a
a
a BeB a
n inc aa s aa binnen enkele jaren
maakte
tot
de
hoogvereerde
aa
a
middelares
tusschen pausen
en koningen,, en dat
a naa
a
a haar
a
een vroegen dood heeft doen eerbiedigen en aanbidden
aa
eeuwenlang
als
Catarina
a van
a Siena,
S
a, den
a
a de gelukzalige
a
C a a
roem der Dominikaner-orde.
D
a
.
Nog
altijd
houdt Siena
het huis van
N
S
a daarom
aa
a vader
a
a
Benincasa
B
a a in eere,, waar
a Catarina
C a a
a de moeielijke jaren
a
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harer
jeugd heeft doorleefd;; eene voorname
broederschap
a
a heeft
zich ten plicht gesteld het huis in stand
te
houden,
, waarin
aa
a
men nog altijd
de
oude
keuken
aanw~jst,
den
winkel,
a
aa
,
, de
slaapkamer
der heilige en tal
aa a
a van
a persoonlijke herinneringen
aa haar
a verblijf.. Aantrekkelijk
aan
schouwspel!! Aa
Aandoenlijk
Aa
a
voor hare
vereerders,, die hier de beproevingen harer
jeugd
a
mede
kunnen doorleven in de oude omgeving.. E
En belanga
a rijk ook voor nuchterder reizigers,, wie de heilige jonkvrouw
zelve koel laat,
14e
a , maar
aa die hopen het volksleven der 14
eeuw in actie
te zien in een volkomen intact
burgerhuis
a
a
uit dien tijd,, door toevallige
omstandigheden
bewaard
a
a
aa midden
in het moderne gewemel der 20
20e eeuw..
\¥elk eene ontg"oocheling!! Ergens
boven in hllis is eene
W
E
aardige opene ruimte,, door een zuilengalerijtje
omgeven,,
aa
a
half
a binnenplaats,
aa , half
a loggia;
a ; maar
aa onmiddellijk ziet men,,
dat
veel
a dit renaissancepleintje
a a
a jonger is dan de tijd der
heilige.. Er
oude mozaiekE ligt ook een vloer van
a zeldzame
a
a tegeltjes;; hij is fraai,
maar
in
de
keuken
van
aa , aa
a den verwer
Ben inc aa s aa maakt
hij een zotten indruk.. De
B
aa
D keuken is --- eene kapel,
eene kapel,
a
, de slaapkamer
aa a
a , de winkel -- eene
bidplaats
aa der broederschap!
a ! En
E overal
a rumoerige 17e
17 eeuwsche
schilderijen met zware
lambriseeringen
en
Louis
XIVa
a
L
XIVornamenten.
Veel
kleur,
veel
familiewapens,
veel
goud!
a
.
a
a a
a
!
,
,
a
Geen eenvoud en volkomen gemis aa
aan stemming.. Het
G
steenen hoofdpeluw der heilige,, eene aa
aardige oude lantaarn
a aa
en een reukflefgchje,, eenige stukken van
kleeding en
a hare
a
enkele typische meubeltjes vallen
geheel uit den toone. En
a
E
als
u
ten
slotte
onder
een
stolpje
eene verkleinde naboota
a
sing getoond wordt van
a het hoofd der heilige,, dat
a bewaard
aa
wordt in Sa
San D
Domenico,, - - een g"eelbleek en broodmager,
a
,
nietig en oudachtig
meisje met een enkel overgebleven
a
tandje,
- dan neemt de b_ezoeker huiverend de vlucht.. Hoe
a
, H
schoon had
a het huisje kunnen zijn in zijn echten eenvoud;;
en hoe leelijk is het in zijne opgesmukte onwaarheid!
aa
!
Eerst buiten herademen
wij weder,
E
a
a
, als
a in het smalle
a
straatje
de zon en het vroolijke leven van
Siena
aa
a S
a ons weder
a
omgeven,, het oude roemruchte SSiena
Pic colo
a der P
10 ill i n i en
der P
Pet r u c c i ,, van
de
Lor
e
n
z
e
t
t
i
'
s
,
van
S i ill 0 n e
a
L
' , a
S

-
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Martini en van
Jacopo
della Q
Quercia,
Ma
a
Ja
a, dat
a nog
altijd
liefelijk
is
en
bevallig,
altijd
aantrekkelijk
door
z:ijne
a
a
, a
aa
heerlijke kunst en zijne verrukkelijke Jligging..
Toen wij vertrekken zouden,, ben
a ik 's
' morgens vroeg
T
opgestaan;
heb ik nog een bezoek gebracht
aan
aa ; en aIleen
a
a
aa
de L
Lizza,
buiten de stad,
a, het vriendelijke plantsoen
a
a , met het
oude fort van
Santa
hooge bemoste steenen
a Sa
a Barbara,
Ba a a, welks
a
wallen,
a
, met boomen bekroond,, zich steil verheffen uit de
struiken der drooge gracht.
was
. Ret
R
a nog koel,, maar
aa effen
a
blauw
was
te zullen zijn..
a
a beloofde warm
a
a de lucht;; de dag
In
de kazerne
bij de poort van
E
a
a het
a fort repeteerde eene
a
militaire
kapel
Bee
tho
v
en's
achtste
symphonie;
enkele
a
a
B
' a
;
vroege wandelaars
genoten met hunne krant
op de banken
a
a
a
aa
van
van
op de
a het
a plantsoen
a den frisschen morgen.. Leunend
L
a
borstwering van
een rondeel,, dat
wordt door
a
a beschaduwd
a
-GlIde boomen,, zag
ik uit over de heuvelachtige
g:roene
a
a
Y lakte,
over
het
land
van
zonnige
en
liefel~jke
weelde,
a
,
a a
a
, dat
a
vool" mij zich uitstrelrte:: grasgroene
korenvelden
onder
a
doorzichtige fijng"rijze olijven,, hier en daar
aa groepen boomen,,
vrool~jke villa's
aardige huisjes,, een kerkhof met donkere
a' en aa
cypressen,, een geelgrijs klooster boven 01) een heuvel,, en
Vel" af een nevelachtig
blauwe
lijn van
mij
a
a
a bergen.. Achter
A
lag
Siena
in
het
warme
zonlicht
tegen
zijn
berg:
vroolijke
a S
:
a
a
helderwitte en gele
huizen,, zich heffend boven elkaar
a
aa met
donkere plekken van
a groene boomen daartusschen,
aa
, en be-kroond door den machtigen
blank-marmeren
a
a - a
. Dom,
D
, die
triomfantelijk
zich
verh.ief
met
zijn
koepel
en
zijn
toren,
a
,
terwijl verderop de ranke
campanile
van
publico
a
a
a
a het Palazzo
Pa a
zich boorde in het diepe blauw
van
a
a den hemel..
Hoog op de bergen van
Griekschen aarchipel vindt
HH
a den Gmen soms monumenten uit een grijs verleden:: zware
a steenen
banken,
gewijd,
zooals
de
opschriften
zeggen,
Aan
de zon en
,
Aa
a
,
,
a
a,an
de
aarde.
Daar,
hoog
boven
de
drukke
wereld,
, zag
a het
a
aa . Daa ,
volksgeloof in overoude tijden de goden zich neerzetten,,
om uit te zien over de stille aarde
aan hunne voeten,,
aa
aa
g"lanzend
in zonnegoud.. En
en gelukkig als
a
E zoo,, kalni
a
a een god,,
zat
ook
ik
daar
in
den
vroegen
morgen,
uitziende
over het
a
aa
,
heerlijke land.
Stil
was
het
overal;
niets
bewoog
zich;
a . S
a
a ;
; alles
a
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a
het grasveld.
. En
E uit het fort klonken,, heel ver en zacht,.
a
,
in de stille morgenlucht accoorden
van
a
a de symphonie,, zuchtjes van
en muziek,, zooals
a klank
a
a de vluchtige geuren",
die een bloembed nll en dan
a uitzendt,, als
a een windje
] daaraa over strijkt,, zachtjes
en stile.
a

EEN MUSEUM
VAN NEDERLANDSCHE
EEN
MUSEUM VAN
NEDERLANDSCHE
VOLKSKUNDE
VOLKSKUNDE
DOOR
DOOR

Prof.. Dr.
J.. H.
H. GAL
P
D . J
GA L LEE.
L E.

In den Spectato'f
1903, N°.
52 en 1904,
1904, N°.
I
S
a
1903,
N . 52
N . 1
1 heb ik
een opstel geschreven over een N
Nederlandsch
Et1vnographisch
a
E
a
Museum.
Daarin
heb
ik
het
denkbeeld
uitgesproken
om
JJI'
. Daa
in een groot M
Museum al
te
verzamelen,
wat
wij
bezitten,
a
a
, a
,
hetzij in onze musea,, hetzij daar
aa buiten,, dat
a voor de kennis
van
de zeden en gewoonten yan
en
a
a de yolken der aarde
aa
vooral
het N
yolk van
a voor de kennis van
a
N ederlandsche
a
a
belang
is;; en dan
Museum oordeelkundig in te richten,,
a
a dit M
volgens een vast
plan.
plaats
waar
a
a . De
D
aa
aa het zou komen
scheen mij van
minder belang
dan
a
a
a de inrichting van
a het
geheel..
Ook nn nog ben ik op dit laatste
punt vr~j onver-O
aa
schillig.. De
museumvraag
laat
mij
echter
niet koel..
D
aa
a
Nader
inzicht,
waartoe
ik
gekomen
ben
door de opNa
,
aa
stellen van
S.. Muller
F.zn.
N°.4
5,
a Mr.
a. S
F
S
a
N
. 4 en 5,
M 11
. . in den Spectator
van
A.. Pi
Bulleti1t van
Nederl.. Oudheidk.
a den heer A
P t B
a den N
O
. Bond,
B ,
5, N°.
5,
N . 2-3
2-3 en door kennisneming van
a de inrichting van
a
het M
Museum of liever van
de
Musea
van
Kopenhagen,
doet
a
K
.
a
,
a
M
mij thans
het door mij geopperde denkbeeld om een
a
Museum
op te richten voor eene utopie houden..
M
Hoe gemakkelijk
voor den studeerende zulk eene ver-H
a
eeniging ook wezen zou,, de kosten zOllden te groot zijn en de
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a
leidende hand
en het organizeerend
brein
voor dit geheel
a
a
zou moeilijk te vinden zijn - men ziet dit reeds aa
aan het
a
beheer van
voorwerpen of verzamea kleinere Musea,
M
a
a, waarin
aa
lingen van
aard of van
a eenigszins heterogenen aa
a halfslachtige
a
a
verwantschap
worden.. Of
a
a bij elkaar
aa bewaard
aa
O de eene of de
andere afdeeling
is gewoonlijk stiefmoederlijk bedeeld.. De
a
a
D
hoofdzaak
echter
waarover
ik
sehreef
blijf
ik
voorstaan.
aa
aa
aa .
In N
Nederland
ontbreekt een M
Mu,seum,, waarin
men de ont,wikke-I
a
aa
lingsgeschiedenis van
Nederland
kan
a het volk van
a N
a
a leeren kennen..
Men meene niet dat
de stof om zulk een
M
a in ons land
a
Museum
te vormen zou ontbreken.. Wij
M
W hebben eene groote
neiging om te handelen;
anderen
gaarne
de vrije
a
; wij laten
a
a
aa
hand
om handel
te drijven,, met onze kunst,, met onze oud-a
a
heden,, enz.. en er is veel
gegaan;
a naar
a het
a buitenland
a
aa ; maar
aa
toeh is er nog genoeg over,, ondanks
de verwaarloozing,
a
aa
,
ondanks
de aalgeheele aafwezigheid van
belangstelling
in
a
a
a
zeden en g'ewoonten,, in een woord in de ethnographie
van
a
a
Nederland
bij velen in den lande,
ver-a
N
a
, van
a wie men andel'S
a
waehten
zou..
a
Rijksmusea,
IIn R
a, in provineiale
a en stedelijke verzamelingen
a
is nog veel bewaard;
aa ; hfer tussehen de hoofdeolleeties in
niet reeht op zijn plaats,
aa , maar
aa laat
aa ons dankbaar
a
aa zijn,,
't
is
er
bewaard
daar
in
het
depot,
of
in
de
rommel'
aa
- a
a
,
kamer,
a
, elders weer
a vormt het
a inderdaad
aa een geheel met de
aandere voorwerpen.. Veel
a is er nog in het
a bezit van
a partia eulieren,, b~j den een in eere,, bij den ander
enkel bewaard
a
aa
uit pieteit voor de voorvaderen,
die
het
nalieten.
a
,
a
a
.
Veel
aanwezig,
aa
a ook is er nog in den schoot der aarde
aa
,
waar
het
van
a
a blijft tot de spade
a
a den aarbeider er toevallig
a
op stuit,, deze
het
of stnk stoot of verkoopt aa
aan den handea
a O
a
laar,
het
Nederland
blijft.. Of
aa , waarbij
aa
a dan meestal
a niet in N
a
O
weI een oordeelkundig vreemdeling komt graven
en neemt
a
al
mede
wat
hem
'de
moeite
waard
voorkomt,
aa
, en onze
a
a
plattelandbewoners
helpen hem om het
a
a
a hardst,
a
, niet bed-en-kende dat
weer
armer is geworden..
a het
a land
a
a wat a
Onderzoeken wat er nog over is,, kunnen wij nog,, maar
O
aa
als
wij
lang
wachten,
levert
dat
onderzoek
niet
veel
a
a
a
,
a
a
meer Ope.
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En aal hebben wij nu DOg veel,, dat
a in musea
a geborgen
E
of bij particulieren
te vinden is,, daarom
is het nog niet
a
aa
zoo gemakkelijk
om dat
alles bijeen te krijgen in een a
ander
a
a a
Museum,, aal vormt aalles sarnen
daar
a
M
a nog zulk een g·oed
geheel,, aal zijn vele voorwerpen in de musea,
a zij nn
a, waar
zijn,, eigenlijk niet op hun plaats.
aa .
En dan
voor het
E
a de particulier:
a
: de een geeft gaarne
aa
goede doel,, maar
geven aaIleen voor groote sommen
aa anderen
a
gelds,, anderen
in het geheel niet..
a
In B
Beieren heeft het ge-en moeite gekost,, om allerlei
I
a
fraaie
voorwerpen uit an.dere
museaa en nit particuliere
aa
a
a
collecties in het Na
National-Museum
bijeen te krijgen.. Het
a -M
H
is waar:
aa : van
a hooger hand,
a , van
a den koning,, ging door het
voorbeeld een zachte
drang
uit en alies
werkte samen
om
a
a
a
a
een prachtig
geheel samen
te stellen.. Nu
aan-a
a
N wil ik eens aa
nemen dat
a aIle directeuren onzer musea
a 1}
1) bereid zijn mede
te werken om een museu~ mede tot stand
te brengen,,
a
waarin
de wordingsgeschiedenis van
Nederlandsche
volk,,
aa
a het N
a
de ontwikkelingsgang
onzer beschaving,
, de geschiedenis
a
a
van
wordt..
a ons staatsaa - en volksleven in beeld gebracht
a
N ederlanders
belangrijke
1Ik neem eens aan
aa dat
a vele N
a
a

voorwerpen in bruikleen willen geven of bereid zijn om
het door milde schenkingen te verrijken..
Ik neem eens aa
aan dat
onderzoek
1
a door een nauwkeurig
a
van
den bodem onder deskundig toezicht veel aan
het
a
aa
voorgaande
wordt toegevoegd en dat
aa
a wij zoo een rijk
materiaal
a
aa ter beschikking krijgen.. Dan
Da rijst de vraag,
aa , wat
is het mate'riaal
gerekend wordt?? Wa
Wat voor voor-a
aa waarop
aa

1) M
Men meene niet dat
en gemeentelijke musea
a
1)
a ik
1 de provinciale
a
in dit M
Museum zou willen doen opgaan.
a het
aa . Dit
D behoeft niet,, evenmin ale
in B
Beijeren en D
Duitschland
het geval
Zij juist kunnen het
a geweest is.. Z
a
centrale
museum tot steun zijn,, wanneer
zij,-, datgene
wat bij hen niet thuis
a
a
a
behoort of waarvoor
geen plaate
Nationale
Museum zenden,, of
a M
aa
aa is aan
aa het Na
weI datgene aafstaan,
tot zijn
a museum,· in mind.ere mate
a
aa , wat in het lokale
recht komt dan
a in het museum,, dat
a het overzicht over het geheel geeft..
Bovendien hoe groot is niet het aantal
voor-B
1 1
aa a doubletten of gel:iJksoortige
werpen.. Voor
de opwekking van
in de kennie van
a de belangstelling
a a
a de
V
plaatselijke
toestanden
en voor de kennis van
aa
a
a de ontwikkeling van
a eene
plaats
zijn dergelijke museaa hoogst gewenscht..
aa
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269werpen zouden wij in zulk een museum bijeen nloeten
brengen.. Z
Zullen het niet dezelfde zijn als
die welke de
a
zalen
van
het
Nederlandsch
Museum
van
Geschiedenis
en
a
a
N
a
M
a 0!{unst versieren?P
K
Ja en neen.. Dergelijke
zaken,
als voor dit museum
Ja
D
a
, a
gewenscht zijn,, kan
men inderdaad
in het R
Rijksmuseum
a
aa
vinden,, waar
a ze onder het beheer van
a "een bonus pater
a
familias"
staan,
zooals
de
heer
Pit
ons
in
No.
2-3
a
"
aa ,
a
P
N . 2-3 van
a
den Sen jaarg"ang
van
uan
Nede'rl.. O~fJdheid
aa a
a het Bulletin
B
a den N
O
kundigp,'n B
Bond mededeelt,, maar,
"de gelden.),
aa , voegt hij er bij,, ,,
daaraan
ten koste gelegd,, worden meer ter conser-aa aa jaarlijks
aa
vatie
dan voor de uitbreiding" er van
men
a
a besteed".
" . Indien
I
hem om advies
vroeg
of
deze
zaken
naar
een
museum
als
a
a
a
a
het hier beoogde overgebracht
konden worden,, "dan",
a
.",
schrijft hij,, ,,"zollde ((hij)) stellig aanraden
de afdeelingen
aa a
a
"zeden en gewoonten"
en landmacht"
te
,,
" en "zee
,,
a
a
" d~arheen
aa
verplaatsen".
Ook
in
andere
afdeelingen
en
in
het
depot
a
a
aa
". O
zijn voorwerpen die in het R
Rijksmuseum waardeloos
zijn.,,
aa
maar
Museum door het verband
met
aa in het hier besproken M
a
waarde
zouden verkrijgen.. Voor
behoorlijke
aandere zaken
a
aa
V
uitstalling
van
al wat op onze volksontwikkeling betrekking
a
a a
heeft,, heeft het R
Rijksmuseum geen plaats.
Ret komt voor
a . 1de voortbrengselen van
kunst
en
kunsthandwerken
reeds
a
a
plaats
te kort.. V
van
al wat voor de ge-a
V oor de uitstalling
a
a a
schied€nis del' kunst en kunstindustrieen in haren
vollen.
a
omvang
van
a
a belang is,, komt eerst plaats,
a , als
a aal het hetel'ogene,,
dat
plaats
heeft,, e1' nit ver-a op ander gebied zijn passende
a
a
wijderd is.. Door
den
Heer
Mr.
S.
Muller
is dit in den
D
M . S. M
D
Spectator
No.. 4
4 en 55 van
1904, door den Heer
A.. Pit
in
S
a 1904,
H
A
P
a
N
het B
Bulletin 1.
1 . c., reeds in zoo duidelijke bewoordingen ge-zegd,, dat
a ik er verder niets zal
a bijvoegen..
Ret
is
bovendien
eene
gansch
andere wijze van
a
a samena
R
a
stelling,, die wij hier noodig hebben..
Met de historie van
ons land
rekening houdend,, zou
a
a
M
men in de eerste zalen
de oudste voortbrengselen door
a
menschenhand
gewrocht of voor den mensch dienstbaar
a
aa
g.emaakt
moeten
aantreffen
en
zoo
den
ontwikkelingsgang
aa
aa
a
van
a ons volk vervolgen tot den tegenwoordigen tijd..
o. E. IV 11
18
O.E.IV11
18
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Wanneer ik in de volgende regels
a eenigszins schemaaWa
tisch opsom,, wat er in zulk een museum zijne plaats
zou
aa
moeten vinden,, is het er verre van,
a , dat
a ik mij voorstel
a
a
hierdoor een plan
van
indeeling
op te maken
of eene
a
a
volledige lijst te geven van
al wat
daarin
zou
a a
a eene plaats
aa
aa
moeten erlangen
-- ik zal
niet
vermelden
a
a misschien veel
a
waar
aan
a deskundigen in de eerste plaats
aa
aa zouden denken,,
veel
ongerijmd zullen voor-a wenschen uiten,, die anderen
a
komen of die bij uitvoering moeilijk of niet bereikbaar
aa
zullen blijken.. Wanneer
ik hier het
opsom,,
Wa
a een en ander
a
wat mij voor den geest staat,
aa , als
a ik mij zulk een "wensch
,,
vervullend"" museum denk,
kunnen
anderen zich gemakkea ,
a
a
l~jker voorstellen wat voor een museum door mij bedoeld
wordt.. Zij
Z herinneren zich eerder wat in dit of dat
a museum
te vinden is,, waar
is,, of waar
a het
a minder op zijn plaats
aa
a
voorwerpen zijn,, die voor ons museum niet te krijgen zijn,,
doch die door een aafgietsel in ons museum vertegenwoordigd
zouden moeten worden..
Uit de oudste tijden zijn juist hier te lande
vrij veel
U
a
a
en zeer interessante
voorwerpen aanwezig.
a
aa
. 1Ik zal
a mij niet
verdiepen in de scheidingen tusschen de tijdperken van
a den
steentijd;; w~ hebben tal
ruw behouwen voorwerpen
a van
a
van
in nog ruwen
a vuursteen,, vaatwerk
aa
a vorm gemodelleerd;;
dit aalles zon met afbeeldingen van
a de oudere en van
a de
jongere hunnebedden en praehistorische
graven
in die eerste
a
a
zalen
eene plaats
moeten hebben.. Nergens
is de inrichting
a
aa
N
van
zulke
afbeeldingen
zoo
goed
als
te
St.
en
a
a a
S . Germain
G
a
Laye
bij Pa
Parijs,, het
Frankrijk.
T
a
a groote museum voor F
a
.
Kon men het,
K
a , dan zou men,, even aals daar,
a , er de skeletten
en schedels bij moeten voegen,, die in die graven
gevonden
a
zijn,, ook de aandere voorwerpen,, zooals
de
wapens,
de
wagena
a
,
a
stukken,, of het
naast
het
a koorn dat
a soms in bakjes
a
a
a skelet
is aa
aangetroffen..
Ook uit den lateren
steentijd,, toen de voorwerpen fijner
O
a
bewerkt werden
en de nederlegging van
voor
a
a lichaam
a het
aa
verbranding
had
plaats
gemaakt,
is
hier
nog
mear
bewaard
a
a
aa
aa ,
aa
dan velen bekend is.. Z
Zeer nuttig zijn in. deze
a
aafdeelingen.
groote wandkaarten,
de vindplaatsen
aangegeven.
a
aa
, waarop
aa
1 aa
aa
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zijn,, en wat
ons land
in die
a er omtrent den vorm van
a
a
dagen
bekend
is
geworden.
a
.
Rijker zijn de volgende perioden,, wanneer
wapenen
R
a
a
niet meer van
ringen
a steen maar
a
aa van
a brons zijn,, wanneer
en aandere versierselen allengs
hun intocht in de wereld
a
(loen en eerst goud en vervolgens ook ijzer in het La
La Tene
T
tijdperk den mensch te stade
kwamen
in
zijn
strijd
om
het
a
a
bestaan.
Uit deze tijden hebben niet aaIleen D
Drente,, maar
aa . TJ
aa
ook aandere provincien belangrijke
voorwerpen geleverd,, die
a
moeiIijk te overzien zijn,, daar
aa zij in verschiIIende zeer uiteengelegen musea
worden.. Aa
Aan deze perioden is
a
a bewaard
aa
voor ODS
OTIS land
nog weinig de aa
aandacht
gewijd,, vooral
a
a
a ook
omdat
a de meeste voorwerpen en hulpbronnen ver uit elkaar
aa
lagen
-- een eerste begin van
a
a zulk een onderzoek is ge-maakt
in het werk van
PIeyte,, Nederland$che
Oudheden
aa
a
P
N
a
O'
van
Karel den Groote.
a de vroegste tijden tot op Ka
G
. Bij
B Denemarken,
D
a
,
Frankrijk
en
Beijeren
staan
wij
in
dit
opzicht
verre
achter.
F a
B
aa
a
.
Gns materiaal
genoeg aal is het niet zoo rijk
a
aa is belangrijk
a
Denemarken.
aals dat
a van
a D
a
.
Volgende zalen
zouden kunnen bevatten
wat
V
a
a
a er om-trent de bevolking dezer streken bekend is uit het tijdperk
der R
Romeinen.. Hier
wordt de scheiding moeilijk,, daar
B
aa ook
het M
Museum van
Klassieke
Archaeologie
veel
voor
zich zal
a K a
A
a
a
eischen.. T
Toch is m.i.
als men
. . de scheiding weI te maken
a
a
datgene,
de Romein
hoofdzaak
is of waarin
de
a
, waarin
aa
R
aa
aa
romeinsche kunst domineert,, voor de' klassieke
Archaeologie
a
A
a
bewaart
en aa
aan het N
NederIandsch
Museum laat,
aa
a
M
a , wat
a zoo
geheel van
germaanschen
oorsprong
is,
als
votivsteenen
aan
aa
, a
a
aa
de germaansche
moedergodinnen,, wapens
van
aa
a
a Germanen,
,
G
a
sieradien
en huislijke voorwerpen aan
Germanen
eigen,,
a
aa
G
a
buiten de romeinsche nederzettingen gevonden 1).
1).
Ook
hier
weder
zouden
groote
wandkaarten
met de
a
aa
O
vindplaatsen
der
voorwerpen,
met
aanteekening
der
romein,
aa
aa
sche en germaansche
nederzettingen,, heerwegen,, mijisteenen
aa
enz.. van
a groot nut kunnen zijn voor de studie..
In de meeste musea
ruimer en het
I
a
a worden de zalen
a
1) IIn aaIle gevallen
waar
1)
a
aa de scheiding te moeilijk is zou afbeelding
a
of namaking
(afgietsel)
kunnen genomen worden..
a a
(a
) te baat
a
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voor eene periode grooter wanneer
men tot
aa
a zalen
a
a
1
G
den tijd van
K
are
I
den
Grooten
en
zijne
nakomelingen
a K a
a
genaderd
is.. O
Ook hier 'fie lan.de
zal
a
a dit het g"eval
a
a zijn en
is de voorkarolingische
tijd betrekkelijk aarm.. `Toch zijn
a
er uit den tijd del" M
Merowingen nog enkele voorwerpen over,.,
en kan
Franken,
en Friezen
a men uit de tijden der F
a
, Saksen
Sa
F
nog hier en daar
wat
vinden;
vooral
wapenen
en
bepaalde
a
;
a
a
aa
sieradien
- maar
van
zijn onder
a
aa de meeste zaken
a
a waarde
aa
de hand
naar
verkocht..
a het buitenland
a
a
N og in den laatsten
tijd is dit weer het geval
N
aa
a geweest
met voorwerpen in Friesche
terpen gevonden.. Scherven
F
S
uit Argos,
Mycene,
Thebe,
enz.
worden
zorg"vuldig
ver-A
, M
, T
,
.
zameld
en gereconstrueerd;; scherven nit eigen bodem worden
a
dikwijls weggeworpen,, of aa
aan aanderen overgelaten.
a .
Uit de eeuwen del" Karolingen
en del" eerste H
HollandKa
a .
U
sche graven
is ook nog weI wat te verzamelen.
a
a
. De
D groote
vindplaatsen
uit den Ka
Karolingischen tijd waren
Wijk-b~i
aa
a
W
- -.
Duurstede en N
Nijmegen;; in laatst
genoemde stad
D
aa
a is veel
maar
verzameld
a het buitenland
a
aa nog meer is er naar
a gegaan.
aa .
1710 is de groote collectie van
aan den keur-IIn 1710
a de SSmet aa
vorst van
Miinchen.
a de Pfalz
P a verkocht en nn kan
a men naar
a M
reizen om daar
die
oudfrankische
oudheden
van
N eder-a
a
a N
landschen
bodem te zien.. Ergerlijk
niet waar?
a
E
a P
Zou er van
Noorsche overheersching nog
Z
a den tijd der N
iets hier te vinden zijn?P Meer
zeker uit den eersten gravenM
a tijd,, maar
het
is
ook
niet
veel.
aa
.
Christendom hier ge-IIn de 77e en 8Se eeuw werd het C
predikt.. Va
Van die oudere missies is niets bewaard.
aa . Al
A wat
van
vijanden
dat
a hout is,, heeft zoovele natuurlijke
a
a
a het
zelden den tand des tijds trotseert.. Maa
Maar de latere
tijden
a
van
a de zich ontwikkelende en tot hoogen bloei komende
kerk zouden genoeg materiaal
a aa kunnen leveren om in eenige
zalen
een voldoend beeld van
te ont-a
a de kerk dier dagen
a
werpen.. IIn de B
Bisschoppelijke M
Musea
a is veel te vinden,,
maar
is nog weI wat bewaard.
aa ook daarbuiten
aa
aa . Afgietsels
A
van
bevindt,
afbeeldingen
a hetgeen zich reeds buitenslands
a
,
van
a de oudere kerk-- en kloostergebouwen zouden. dit alles
a
kunnen aa
aanvullen en een prachtig
geheel kunnen gevena
-
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hierbij o.a.
M u 11 e r'' s onderzoekingen
a
.a . aan
aa hetgeen M
, die
omtrent U
Utrecht geleerd hebben,, aan
aa de opgravingen,
a
thans
door den heel" B
B.. J.
Egmond plaats
a
a
J . M.
M. deB
B 0 n t te E
hebben..
Naast de kerk de rechtspleging en wat er mede
in
Naa
a
a
verband
staat.
was
in
aa . "Wellicht
W
a er van
a de oude klaarbank
aa a
den E
Engelanderholt
op de V
Veluwe nog eene afbeelding te
a
geven en van
oude rechtsplaatsen.
a andere
a
aa
.
Onder de kerk staan de kloosters en het in de ScripO
S
toria
a del" kloosters zich ontwikkelende schrijfwezen..
Over huisbouw en huisinrichting in de middeleeuwen,,
O
over de versterking en over het kasteel,
en
a
, de bewapening
a
de verdediging in den graventijd
en nog later,
a
a , over ridder-wezen en tournooien zou nog veel
a bij elkaar
aa gebracht
a
kunnen worden..
Van niet mindel" belang
is wat er van
Va
a
a den handel
a a dier
dagen
nog
te
vinden
is,
van
den
vorm
del"
schepen,
a
, a
, van
a
pakhuizen,
aan
, enz.. Veel
a
V a zou ontleend IDoeten worden aa
afbeeldingen
op steenen,, aan
a
aa miniaturen,
a
, of opgemaakt
aa nit
enkele resten die hier en daar
aangeetroffen..
a nog worden aa
Meer zouden de 0Gilden ons kunnen leveren en de
M
kunsten dier dagen.
V
een vak
a
. Vooral
a de wijze waarop
aa
a zich
ontwikkelt,, de manier
van
a
a werken komt hier op den voor-gerond,, mindel' de schoonheid van
Op aafbeel-a het werk.. O
dingen op gevelsteenen of op schilderwerk zon men moeten
dier
aafgaan,
aa , wilde men een beeld geven van
a de volksdracht
a
dagen,
van
het
leven
in
en
buiten
kasteel
of
klooster,
a
, a
a
, in
de stad
a of op het land.
a .
Op aallerlei gebied hebben wij hier te lande
nog niets
a
O
verzameld,
zeer interessante
zaken
te
a het buitenland
a
a
a
a
, waar
zien geeft.. De
D goudsmid en de middeleeuwsche goudzoeker,,
de aalchymist,, de toovenaar
middeleeuwen,, en
aa del" latere
a
daarnaast
de
hekserij
ende
heksenvervolging,
, nergens is
aa aa
dienaangaande
hier te lande
iets te vinden;; zou er niets
a
aa aa
meer op te sporen zijn?P
Van niet minder belang
is de ontwikkelingsgeschiedenis
Va
a
van
het
weefgetouw,
van
het
spinnewiel - nog wordt in
a
, a
eene streek
van
ons
land
een
zeer
oud
spinnewiel
gebruikt,,
a
a
a
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waarvan
in Wales
ken -- en dan
aa a ik
1 de evenknie aIleen
a
Wa
a de
,
tapijtweverij,
de
boekbinderij,
die
reeds
in
de
middeleeuwen
a
,
eene groote hoogte bereikt had.
a .
Zeer rijk zou de oogst zijn,, ging men aa
aan het ver-Z
zamelen
uit den Spaanschen
tijd en de jaren
waarin
onze
a
S aa
a
aa
republiek zich ontwikkelde.. Tal
Ta van
a portretten,, die niet
om hunne kunstwaarde
in het R
Rijksmuseum bewaard
aa
aa worden,.,
tal
voorwerpen,, die er enkel aals nationale
a van
a
a
a herinne-ringen voor te niet gaan
a behoed worden,, zouden daar
a geen. .
ledige plaats
een goed geheel
a achterlaten,
a
a
, hier met andere
a
vormen.. Ga
Ga b.v.
portretten van
. . de taIrijke
a
a .,de Oranje's"
' ,
O a
van
heIden
der
Iandof
zeemacht,
van
geleerden
en
regenten
a
a a
, a
naa en gij zult er vele onder vinden,, die niet voor beide
musea begeerd worden;; neem een schilderstuk aals de over-gave
van
in 1629,
a
a 's-Hertogenbosch
' -H
1629, hoeveel beter was
a het
in eene collectie als
a die ik
1 hier bespreek op z\jn plaats,
a , en
zoo is er veel meer te vinden,, ook uit de latere
eeuwen
a
der republiek en vooral
uit
de
18e
en
1ge
eeuw.
Al wat·
a
18
19
. A
er van
Ruyter en T
Tromp is,, behoort - op een enkel
a de R
portret na
dan
Kllnst,
a
a bij de K
a -- meer in deze verzameling
te huis..
Nergens hier te lande
is behoorlijk bijeen gebracht
N
a
a
datgene
wat
onze
ontwikkeling
als
mogendheid
a
a koloniale
a
kan doen zien..
onzer
aa en toestand
a
1Ik bedoel hiermede niet den staat
tegenwoordige bezittingen,, maar
ontwikkeling
aa de langzame
a
a
v~
onze natie van
Europa. handeldrijvend
tot een
a
a een in E
a
over de wereld zich verspreidend yolk,, dat
overal
a
a streeft
naar
een geheel blijven
a vestigingen,, die met het moederland
a
uitmaken.
N ederlandsch
a
. Bij
B deze inrichting moet men van
a N
a
.
en niet van
algemeen ethnographisch
standpunt
uitgaan..
a
a
a
a
aa .
De N
Nederlandsche
vestiging,, de wijze van
D
a
a inrichting
der plantage,
de
huisbouw
daar,
in
zijn
verschillende
vormeD",
a a ,
,
de invloed van
Nederlander
op zijn omgeving,-is hoofd-a den N
a
zaak
en niet de volkstammen,
aard,, bedrijf en voor-·
aa
a
, hun aa
komen,, waarmede
hij op de verschillende plaatsen
in aa
aan-aa
aa
raking
is gekomen..
a
Met de voorloopers der kolonisatie
zou men moeten.
M
a

- 275
275aanvangen,
ik ook reken H
He ems
k e r k en BBar
, waarbij
a
a en t z,,
aa
a
aa
die den weg naar
a IIndie door de poolstreken zochten.. Thans
T a
wordt wat er van
voorwerpen
van
dien
tocht
over
is
in
de
ver-a
a
zameling
van
Nederlandsche
kunst in het R
Rijksmuseum be-a
a N
a
waard.
aa . ''t IIs pieteit die het daar
a eene bewaarplaats
aa
aa verschafte.
a .
Dan volgen onze nederzettingen in V
Voor-Indie,
geylon,,
Da
-I
, op C
,vaal'"
zaken
te zien zijn,, o.a.
.a. de
a nog tal
a van
a merkwaardige
aa
a
echt nederlandsche
bouwwijze
op
Fort
Galle
(zie
The
A.rchia
F
Ga
(
T A
tectural
Review van
Januari
1904) of de hollandsche
huizen
a R
a Ja
a 1904)
a
met den ,,"brandzolder"
van.
a
" in sommige plaatsen
aa
a dit eiland;
a
;
in het R
RijksmusellID is n<?g
a de stad
a
a eene aafbeelding van
Ongely in 1665,
1665, waardig
staande
naast
Jakatra
aa
aa
Ja
a a door
O
aa
Bee
c
k
man.
Van
onze
vestigingen
in
Oost-rndie,
O
-I
, aan
aa de
B
a . Va
Goudkust,, in N
Noord-.A.merika
Brazilie
en van
-A
a en in B
a
a de
G
nederzettingen in Z
Zuid-Afrika
-A
a in verschillende periodes kan
a
door de zeer rijke verzamelingen,
aa a
, die hiervan
a op aallerlei plaatsen verspreid aa
aanwezig zijn,, een goed aa
aanschouwelijk beeld
gegeven worden.
"W
ordt
deze
afdeeling
een goed geheel,, dan
. W
a
a
kan hiervan
en vreemdeling...
a leering uitgaan
aa voor landgenoot
a
Naast den handel
de binnenlandsche
ontwikkeling,,
Naa
a
a
de stad
met hare
poorten,, met hare
renaissance
woon-a
a
a
a a
huizen,, de inwendige inrichting dier huizen,, die op plaat
a
en schilderstuk of door de poppenhuizen (van
Amsterdam
( a A
a
en U
Utrecht)) nog gekend kan worden;; het volksleven in zijl1.
verscheidenheid van
a voI'm,, van
a de bakermat
a
a tot de trouw-koets,, van
a het gastmaal
a
aa tot het gasthuis,
a
, ons op aallerlei
wijzen overgeleverd,, dit alles
nee~t
zijne
plaats
a in naast
aa
a
wat er over tooneel en schouwburg,, over muziek en
muziekinstrumenten is samen te brengen.. In
Rijksmuseum
I het R
zijn interessante
voorwerpen - b.v.
a
. . het reisspinet -- malar
a
is wat eene particuliere
verzameling
bevat.
veel belangrijker
a
a
a
a .
Hadden wij een Na
Nationaal
aa Museum,
M
, wat zou zulk eene
Ha
verzam~eling
als
geheel
daar
op
zijn
plaats
zijn.. De
a
a
D oud-a
a
hollandsche
keuken en wat er in behoort - ook hiervoor
a
zijn tal
a van
a voorwerpen in het rijksmuseum,, mooie en niet
mooie,, de eerste zijn als
kunstvoorwerpen daar
a op hlln
a
plaats
dan
de
oude
apotheek,
thans
in
de
moderne
ver-,
a
a a
zameling
van
het
Stedelijk
Museum
geborgen
en
hierbij
M
a
a
S
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door JJ e 11 g e r --a d'Aily
'A
h u Iis willen voegen,, evenals
diens
Boekhandel
van
Meyer
a
B
a
a M
Warnars;
in hat
te zoeken..
a
a Rijksmuseum
R
Wa
a ; beide zijn thans
Waar men de ontwikkeling van
Nederland
als
a N
a
Waa
a
a zeevarende
mogenheid zoekt,, zal
de ontwikkeling
a men ook verwachten
a
te zien van
het leger,, de uniformen van
a
a vroeger en later
a
tijd,, de reliquieen van
-VVaterloo
en
1830,
van
Atjeh,
Bali
a Wa
1830, a A
, Ba
en L
Lombok,, waarbij
een schilderij als
Algiers
aa
a het
a gezicht op A
door N
N 0 0 ill S niet misplaatst
zou zijn..
aa
N aast den historischen ontwikkelingsgang
zal
Naa
a
a men sommige
groepen moeten vormen,, zooals
de historische verzameling
a
a
van
wat
op
o11s
schoolwezen,
Universiteitswezen
en wat
a a
a
, TJ
a
op de boekdrukkunst betrekking heeft..
Sommige zaken
kent men niet nit den ouderen tijd maar
S
a
aa
aIleen door het
bestaande,
a
a thans
a
aa
, waarvan
aa a men met vrij groote
zekerheid kan
geene
a zeggen dat
a
a er Bsinds eeuwen nagenoeg
verandering
in
gekomen
is;
ik
bedoel
de
inrichting
van
a
;
a
boerenJluizen en schuren in de verschillende streken van
a
ODS land.
hierin komen in den laatsten
tijd zeer groote
a
. Ook
O
aa
veranderingen.
men de voornaamste
typen in het
a
. Wil
W
aa
a
klein laten
namaken
-zooals
er
in
het
Germanische
a
a
a
a a
-G
MusellID of in het
fur Volkertrachten
in Berlijn
M
a Museum
M
a
B
T
te vinden zijn -- dan
a zal
a men zich moeten haasten.
aa
.
En dan
-- waarE
a DOg het
a volksleven zelf in zijn dracht
a
aa voor de complete collectie voorhanden
is - in zijne gebruiken
a
bij huwelijk,, doop of begraven,
a
, met zijn spelen en in zijn
verscheidenheid van
starn
en
stand.
a
a
a .
Veel,
a , zeer veel
a ben
a
1ik stilzw~jgend voorbij gegaan.
aa .
Over aalles wat
staat
O
a met onze letterkunde in eenig· verband
a
aa
sprak
is er genoeg wat
kon
a 1ik niet.. Toch
T
a hier eene plaats
a
vinden;; ik denk
aan verzamelingen
als die in het
Vondel-a V
a
aa
a
a
museum of aa
aan hetgeen indert~jd voor de Bellamy-tentoonB a
stelling bijeengebracht
,vas,
a
a , zoo kenschetsend voor zeden
en gebeurtenissen van
a het
a einde der 18e
18 eeuw..

al

Er is stof genoeg voorhanden,
E
a
, zooveel dat
a men een
voortreffelijk beeld van
de
ontwikkeling
van
ons
yolk kan
a
a
a
geven en,, aals misschien op velea punten nog groote gapingen
a
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worden.,, dan
a
a moet men niet uit het oog ver-liezen dat,
eenmaal
Museum er is,, ieder die
a , wanneer
a
aa het M
iets voor zijn land
voelt,
zich
be~jveren
zal
a
,
a om,, waar
aa ''t
hem mogelijk is,, de verzameling
volledig-er te maken;
a
a
; in.
andere landen
is zulks het g-eval
a
a
a geweest,, het zal
a hier
stellig evenzoo gaan_
bestaan
aa . Het
R
aa van
a zulk een museum
brengt er toe om daar collectief te bewaren
wat
a
a verspreid
TIlinder w3Ja.rde
heeft.
aa
.
De
in onze volksgeschiedenis,, in de oude
D belangstelling
a
toestanden,
a
, in de zeden en gewoonten van
a den voortijd
wordt door het gemakkel~jke
overzicht in zulke verzamea
a lingen verlevendigd.. V
Voor het jongere geslacht
dat
a
a zich
met de studie van
het
verleden
of
met
de
wordingsgea
schiedenis van
bezig houdt is eene dergelijke
a onze natie
a
stichting van
Voorwerpen en kaarten
leeren
a groot belang.
a . V
aa
sneller en beter dan
Misschien is het niet
a dikke boeken.. M
volkomen waar,
aa , maar
aa ten deele toch zeker weI..
Voor
(le
juiste
kennis van
Rome of .Athene
stelt men
V
a R
..
op onze gymnasia
gronden,, afbeeldingen van
a a platen,
a
, platte
a
a
de meesterwerken der olldheid ten toone. Van
Va het romein-sche of grieksche huis,, van
a de aantiquiteiten der klassieke
a
wereld wordt een beeld ontworpen zoo levendig,, zoo duide-lijk mogelijk.. 1Ik juich het van
toe;; het bevordert
a harte
a
studiezin,, opfent het oog,, gewent het aa
aan het schoone,, en
de gevolgen zijn b~j velen merkbaar.
aa .
Maar ook in onze eigen oudheid is veel te leeren..
Maa
Om
OL.S eigen yolk te verstaan
moet men zijn verleden
O
aa
kennen - niet aaIleen zijne histoire-bataiIIe,
- a a
, oneindig veel
meer.. In
een museum Ieert lnen dit gemakkelijker,
I
a
, het
aanschouwen geeft sterker indruk,, en aals het M
Museum goed
aa
ingericht is,, blijven de indrukken die men van
a een tijdperk
krijgt ongetwijfeld nawerken
op
onzen
geest.
a
.
W~j hebben onze musea nog veel te weinig a
als onder-W
wijskracht
beschouwd,, als
en voor den erna
a
a onderwijskracht
stigen wetenschappelijken
onderzoeker,, en voor den kijk-a
lustigen man
a uit het yolk,, en niet minder voor den studee-renden jongeling.. Van
Va hoe grooten invloed is niet dikwijls
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een toevallige
blik op een hem nog vreemde zaak
aa geweest
a
voor den zich ontwikkelenden geest..
In het Rijksmuseum
wordt in de beide aafdeelingen meer
I
R
en meer hiervoor gedaan
en ik vermeen dat
aa
a er tastbare
a
a
blijken van
waardeering
van
het
tentoongestelde
beginnen
a
a
aa
te komen.. O
Ook met ons Ethnografisch
Museum te L
Leiden
E
a
M
is dit eenigszins het geval,
maar
de
beperkte
inrichting
a
,
aa
uJaakt
dat
die er van
aa
a de onderwijzende kracht
a
a uitgaat
aa ni~t
zoo groot is,, aals zij zijn kon.. Hoogst
wenschelijk is het dat
H
a
er vooral
ambtenaarsopvoeding
meer
a
a voor onze koloniale
a
aa
partij
het nn ligt,, is dit nog
a getrokken worde.. Zooals
a U van
Z a
niet mogelijk,, aalthans
het
gaat
niet
zonder moeite en de
a
aa
verzameling
is slechts gedeeltelijk toegankelijk.
a
a
.
De reorganisatie
onzer musea
D
a
a
a door Vic tor deS
St u er s
heeft zich voornamelijk
met alles
wat de kunst betreft
a
a
bezig gehouden.. E
En daarvoor
kunnen wij hem dankbaar
aa
a
aa
zijn;; want
op
dat
gebied
is
tot
stand
gekomen,
wat
ik
op
a
a
a
,
ander gebied zou wenschen:: de groote op\'oedende invloed
a
onzer museaa voor kunst is op aallerlei gebied merkbaar.
aa .
Het M
~Iuseum van
R
a volksgeschiedenis is echter het kind
van
de rekening geworden.. Er
en ook weI
aa
a
E werd bewaard
eens eene kleinigheid aa
aangekocht,, die met kunst in eenig
verband
stond,, maar
a
aa de meeste historische zaken.,
a
, die niet
van
eenige aaesthetische waarde
waren,
a
aa
a
, vonden hun weg
a
naar
. a elders..
Wie bekommerde zich om de oude aarchaeologische
W
a
voorwerpen van
herkomst P
? A
AIleen PPIe
a germaansche
aa
1 yt e
stelde er belang
in en trachtte,
hij leefde,, waar
a
a
, zoolang
a
a
hij vernam
dat
a
a er iets ontdekt werd,, dit voor het museum
te verwerven,, waar
a hij wist dat
a het eene veilige bewaaraa plaats
had.
Zoo
zorgde
men
ook
in
Assen
met
veel
goeden
a
aa
a . Z
A
wil voor de in D
Drente opgegraven
voorwerpen en werden
a
a
in M
Middelburg de romeinsch-germaansche
oudheden niet
aa
aIleen bewaard
maar
a
aa ook zooveel mogel~jk gerangschikt.
a
.
aa
Veel
is er echter DOg ongeordend,, veel
a
a moet nog
wetenschappelijk
onderzocht worden,, beter
dan het P
PIe y t e
a
a
mogelijk was.
a .
Na den dood van
heeft P
Professor D
Dr.. A..
Na
a Pleyte
P
A . S.
S . J.
J.
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a, de verdienstelijke directeur van
HoI
we r d a,
a het museum
a oudheden te Leiden,
van
ook
in
dit
opzicht
PIe
L
,
P1 y t e '' s
taak
aa op zich genomen,, maar
aa een mensch kan
a niet alles.
a
.
HoI1 we r d aa is v66r alles
classiek
archaeoloog
en heeft hier-H
a
a
a
a
voor zijn tijd noodig,, terwijI de studie en het beheer van
a .
a
de N
Nederlandsche
oudheden in hun geheelen omvang
ook
a
a eischen -- en,, daar
een geheel man
te doen.
aa hier nog alles
a
valt,
a , een man
a van
a groote kennis en bekwaamheid,
aa
, een man
a
die zijn tijd aan
Nederlandsche
oudheid
a de voorwerpen der N
a
a wijden,, maar
kan
aa die tevens gelegenheid hebben moet om
te zorgen dat
Nederlandsche
oudheden
a de zoo belangrijke
a
N
a
van
tijd voor ons land
bewaard
a ollderen en jong'eren
.
a
aa blijven..
Meermalen
zag
dat
M
a
a ik in de bladen
a
a er vondsten gedaan
aa
waren
en bij navraag
a
a aa was
a het meestal
a de handel,
a
, die er
zich van
had
De vruchten del" opgraa
a meester gemaakt.
aa . D
avingen,, bij Bergey
in B
Brabant
gedaan,
Belgie
B
a a
aa , zijn aIle naar
a B
gegaan.
is daarvan
Nederland
gebleven.. 11)) Veel
aa . Niets
N
aa a in N
a
V
wat in Twente,
Oldenzaal
T
, om O
aa gevonden is,, weet ik dat
a in
particulier
bezit is.. Ook
v66r
P ley t e ''s tijd was
a
O
66 P
a het zoo..
Als jongen zag
en beenschervell,,
A
a ik nog de urnen met asch
a
die bij het doorgraven.
van
Vorden ten bate
a
a een bult bij V
a
van
Zutphen-Wintersw:ijk
in
het
zand
waren
a den straatweg
aa
Z
-W
a
a
gevonden.. Later
heh ik de ledige urnen nog weI eens
La
gezien en thans
zijn ook deze verdwenen..
a
Zoo gaat
Z
aa het op aallerlei plaatsen,
aa
, bekend en onbekend..
T
Uit
de velden bij E
Emmen zag
voor-a ik vele interessante
a
werpen bij particulieren.
Slechts
enkelen
doen
als
de
Heer
a
. S
a
H
van
Genderen SStort en schenken ze aa
aan den staat.
a G
aa .
Hoe men in het buitenland
over onze onverschilligheid
H
a
in dit opzicht denkt,, kan
a men het best zien nit een opstel
in de B
Bonner .Ta
Jahrbiicher van
1903, bIz.. 110
110.. Dr.
a
1903,
D . Mest·M
we r d t geeft daarin
een
uitvoerig
verslag
over
hetgeen de
aa
a
heer U
G.,., M.
Nymegen heeft verzameld.
M. KK aa ill in en om N
a
.
Hij noemt het een geluk dat
zooveel voor
H
a de heel" KKam
a
de wetenschap
de omstandigheden
daar
a gered heeft,, want
a
a
aa in
Nederland
zijn verre van
gunstig voor de aarchaeologie.
N
a
a
a
.
1) PProf.. H
HoI w e r da,
a I die zelf in loco was
1)
a na
a aafloop der opgravingen,
a
,
meent echter dat
aan den dag
a hier niet veel bijzonders aa
a is gekomen..

-
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Als de stads·regeering
en de landsregeering
er zorg voor
a
A
a
droegen zon er meer bewaard,
gegraven
aa , zou er planmatig
a
a
a
kunnen worden,, zou er niet zooveel,, schr~jft hij,, ,,
"mutwillig
"oder boswillig verschleudert werden.. Halbwuchsige
Bur-,,
Ha
B
dort gelegentlich mit einer aart Schein,,"schen sieht man
a
S
a
"arbeit beschaftigt:
graben
hier und
dort,, wo der
,,a
a
: Sie
S
a
"Privateigenthiimer
kein V
Verbot ergehen lasst,
nach
,,P
a , ganz
a
a
a
"belieben a
und natiirlich
ganz
planIos,
,,
a
a
a
, zertriimmern die
"Stucke,
,,S
, welche ihnen wertlos zu sein scheinen oder nicht
"leicht dem B
Boden Zll entreissen sind und
verkaufen,
,,
a
a
, was
a
,,
"sie
nicht selbst behalten,
Abnehmern,, die ihnen die
a
, den A
"hochsten
Preise bieten,, gewissen Ha
Han.dlern oder sammel,,
P
a
"eifrigen
Altertl1msfreunden".
A
".
,,
"Man ist der TeilnahmIosigkeit
lInd
Nachlassigkeit
,,Ma
T
a
a
Na
a
Grl1ndbesitzer gegeniiber machtlos,
,,"del" G
a
, und das
a in einer
"Stadt
deren U
Umgegend mehr A
Altertiimer birgt aals eine
,,S a
"andere
Stelle in H
Holland."
,,a
S
a ."
Zoo de D
Duitschers over ons.. En
Nijmegen is nog niet
Z
E N
''t slechtst er aan
aa toe,, want
a daar
a is 110g eenige belangstelling,
a
,
zij het ook bij weinigen..
Vele jaren
geleden zijn er bij Wijk-bij-Duurstede
g"ouden
V
a
W - -D
ringen gevonden.. Ik
heb
er
enkele
van
gezien,
toen
ze door
,
1
a
een kl1nsthandelaar
werden
gezonden
aan
zijn
lastgever
te
a
aa
a
a
Par~js..
Nog onlangs
las
Wieler-Pa
N
a
a ik in een verslag
a van
a de W
feesten in Z
Zuid-Limburg
(3
1904), waar
is van
-L
(3 Juli
J
1904),
a sprake
a
a
een bezoek aa
aan de grotten van
Valkenburg":: "N
a Va
Naar
a we ver-worden hier nog dageIijks
fossielen gevonden,, die
,,"namen
a
a
"tegen
een
prijs
van
±
f
5.naar
Belgie
worden verkocht.,
,,
a
5 .- a B
"Vroeger woonde er een opkooper in, Maa
Ma3Jstricl;tt,, doch na
,,V
a
over de grenzen"
Courant).
,,"diens dood gaat
aa alles
a
" (Nieuwe
(N
C
a ).
En zoo wordt ODS land
voortdurend armer.
E
a
a
.
Hier
te
lande
zijn
geene
bepalingen
omtrent
hetgeen
I
a
a
opgegraven
wordt,, en,, aals ze er zijn,, wordt er niet de hand
a
a
aan gehouden.. B
Bovendien,, wie wat opgraaft
aa
aa wil er geld
voor hebben,, en de regeering of de musea geven aIleen
a
geld voor kunstvoorwerpen..
Wie geeft er geld voor geraamten
nit terpen opgegraven
W
aa
a
-- zooals
in F
Friesland?
"Ze hebben hoogstens
a nog onlangs
a
a
P ,,Z
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belang
voor het aanatomisch
museum".
Wie heeft er toea
a
". W
gekeken in welke richting die geraamten
in den grond.
aa
a
lagen,
voor de kennis van
en
a begraven
a
, wat
a
a de wijze van
daarmede
voor de tijdsbepaling
van
is?
a belang
a
P
aa
a
Van de regeering verwacht
ik voorloopig niet veel in
Va
a
dezen,, aal hoop ik hare
aandacht
hierop gevestigd te hebben..
a
aa
a
Van eene V
Vereenigingvoor N
Nederlandsche
"Ethnographie,
a
E
a
,
Va
zooals
er zich eene in A
Amsterdam
schijnt te ontwikkelen,,
a
a
hoop ik meer..
Een museum aals het hier besprokene zou voorloopig
E
uitnemend in het ollde B
Buitengasthuis
onder dak
a kunnen
a
worden gebracht
Mr.
S.
Muller
heeft
er
in
No.5
11
N
. 5 van
a
a
- M . S. M
a
a
den S
Spectato'r
van
dit
jaar
reeds
op
gewezen.
Maar
al
gaf
. Maa
a
a
aa
a
de regeering geld hiervoor,, of aal wilde de stad
Amsterdam
a A
de inrichting mog-elijk maken,
a
, er is meer noodig:: geld is
er noodig om te verhoeden dat
a e1" nog meer voor onze.
wetenschap,
vool"
de
kennis
onzer
natie verIoren ga.
Onze
a. O
a ,
W
goede naam
is
er
mee
gemoeid.
Wie
het
goed
door
zijne
.
aa
aa ,
voorvaderen
nagelaten
of te niet gaan,
a
a . laat
a verkwanselen
a
a
toont weinig pieteit en verliest zijn goede reputatie.
a .
Laten
wij de handen
in een slaan
wat
a
La
a
aa om te bewaren
wij nog kunnen redden,, om bijeen te brengen wat wij vinden
kunnen.. IIn andere
landen
zijn zulke vereenigingen met
a
a
uitnemend succes opgetreden..
Als
men een honderdtal
a f 2.50
2 .50
A
a correspondenten van
per jaar
a f 10.10 .- per
aa en evenveel stemhebbende leden van
jaar
zou
M
aa had,
a , zou men reeds iets kunnen uitrichten.. Men
onder de leeraren
aan
gymnasia,
geestelijken,
bouwkuna a,
,
a
aa
digen e.. a.
kunnen zoeken,, die in verschillende
a mannen
a
a. naar
deelen des lands
een oog in het zeil wilden houden op alles
a
a
wat er gevonden of wat
werd en,, als
a
a de geld-a er opgegraven
middelen het toelieten,, zou men zelf plan-matig
kunnen
a - a
gaan
onderzoeken.
aa
.
Laten
wij voor ons eigen goed,, voor onze eigen oud-La
heid eens,, laten
wij zeggen,, evenveel gaan
aa doen als
a voor
a
de oudheden van
ware
beter.. Wie
M
a
W
a Griekenland!
G
a ! Meer
helpt ons zulk eene vereeniging tot stand
te brengen?P
a

EXPERIMENTEELE
EXPERIMENTEELE EVOLUTIE
EVOLUTIE
DOOR
DOOR

HUGO
DE VRTES
VRIES..
HUGO DE

De
bevatten
de fe,estrede,, door mij
D volgende bladzijden
a
a
uitgesproken bij de opening van
het laboratorium
voor
a
a
a
experimenteele evolutie van
Carnegie-Institution,
eenigsa het Ca
-I
,
zins gewijzigd en op verschillende pnnten ten behoeve eener
nadel'e
toelichting der voorgedragen
denkbeelden uitgebreid..
a
a
Het is missschien niet van
ontbloot,, daa,raan
H
a belang
a
aa aa enkele
mededeelingen omtrent de stichting va:;.:.
a dit laboratorillID
a
a
te laten
voorafgaan.
a
a aa .
Voor een aa
aantal
werd door den H
Heer CCarnegie
V
a jaren
a
a
een instituut gesticht met het doel,, zooveel mogelijk de
studie der natuur
te bevorderen.. D
Dit Ca
Carllegie-Institution.
a
-I
is gevestigd te Wa
Washington en beschikt over zeer rijke
hulpmiddelen,, waardoor
het nu eens bestaande
wetenschappeaa
aa
a
Ilijke ondernemingen stellnen en dan
weer
andere
zelf op
a
a
het touw kan
Het sticht dan
a zetten.. H
a aafdeelingen of zoo
genoemde departementen.
Enkele daarvan,
het
a
. E
aa a , zooals
a
departement
voor sterrenkunde,, blijven te Wa
Washing-ton en
a
hebben daar
en laboratorien.
Andere
aa hunne observatorien
a
a
a
. A
onderzoekingen zijn aa
aan bepaalde
plaatsen
gebonden
en
aa
aa
worden dus daar
voor
aa uitgevoerd,, waar
aa de om'standigheden
a
hen het gunstigst zijn.. ZZoo werd voor een paar
het
aa jaren
a
woestijn-laboratorium
te TTucson ((spr.. Toe
son n e)) in A
Arizona
- a
a
T
a
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a
gesticht,, welk
laboratorium
ik in den loop der maand
a
aa
Juni
het
a
voorrecht
had
te
bezoeken.
Het
heeft
ten
doel,
J
a
. R
,
het
a plantena
- en dierenleven te bestudeeren onder de eigen-dommelijke omstandigheden,
a
, die de woestijn met zich brengt..
Het
is weI geen eigenlijke woestijn,, in den zin van
R
a een
dorre en van
plantengroei
nagenoeg
ontbloote vlakte,
a
a
a
a
,
'zooals
zuiden
van
Californie
zag.
Het
is
een
a ik ze in het
a
a Ca
a a . Ra
stl~eek,
a , waar
a de regenval
a geringer is dan de verdamping,
a
,
en waar
gebrek aa
aan water
bestaat.
a dus altijd
a
a
aa . Dit
D gebrek
aan
beperkt den plantengroei
tot drie groepen van
aa water
a
a
a
g~ewassen.
eerste de kleine,, kortlevende eenjarige
soorten,,
a
. Ten
T
a
die in 't
' eind van
a den winter als
a er wat regen valt
a ont-kiernen,, en die haar
a zaad
aa l"ijpen v66r
6® dat
a het
a korte natte
a
-seizoen vool"bij is en de droogte intreedt.. In
I de tweede
plaats
vindt men hier de cactllssoorten,
a
a
, wier goeribd lichaam
aa
b~j den minsten regen zich vol zuigt met water
en de
a
J?looien tusschen de ribben bijna
a uitwischt,, zoodat
a het
a
volume sterk
toeneemt,, en die dan bij aa
aanhoudende droogte
a
,aIIen.gs inkrimpen,, zoodat
slap
a
a eindelijk hun takken
a
a langs
a
,clen starn hangen,
afgestorven..
a
, en het
a geheel er uitziet aals a
'Tal
cacti,
Ta van
a boomachtige
a
a , tot weinige soorten en geslachten
a
behoorend zag
ik
in
dezen
toestand.
Naast
deze
beide
a
a
a . Naa
a
groepen staan
de kleine,, half-manshooge
tot manshooge
aa
a - a
a
heesters,, met zeer kleine bladeren
of ook weI zonder blad
a
,en met g'roene
stammen
en takken,
a
a
a
, die hun leven behouden,,
dank
zij de zeer geringe verdamping
en de bijna
a
a
a ongeloofiijke
lengte
del'
wortels,
waa.rdoor
zij
uit
de
onderste,
T
, aa
, soms meer
·dall
10 meter diepe lagen
nog in de droogste jaargetijden
a 10
a
aa
.
het
kunnen opzuigen..
a noodige water
a
Verdamping
en wortelgroei zijn voor dit laboratorium
V
a
a
a
-dus een hoofdonderwerp voor studie;; daarIlaast
komt de
aa aa
vraag,
aa , welke soorten in de woestijn kunnen leven en waarom
aa
zij aaIleen dit kunnen.,, en tevens de verdere vraag
aa naal"
a den
invloed,, dien in de woestijn de bizondere samenstelling
van
a
a
den
grond op verschillende plaatsen
op den plantengroei
1
aa
a
·()efentc. R
Het spreekt van
zelf,, dat
zaken
a
a deze
a
a
aaIleen ter
a
plaatse
oestudeerd
kunnen
worden.
aa
.
Zoo is het
Z
a ook- met de experimenteele evolutie gesteld..
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Niet i l l of nabij
een groote stad
N
a
a vindt men. in den regel
a
,
de omstandigheden,
die
voor
de
studie
daarvan
het
meest,
a
aa a
geschikt zijn.. Va
Van daar
Carnegie-Institution
eerst
aa dat
a het Ca
-I
een
naal'
a uitvoerig onderzoek heeft doen instellen
a
aa de meest
geschikt gelegen plaats.
aa .
De keuze is daarbij
gevallen
op L
Long-Island,
D
aa
a
-I a , het lange
a
4
smalle
eiland
dat
zich
ten
Oosten
van
New-York
11its
_,rekt
a
a
a
O
a N -Y
en op welks
meest westelijke punt de voorstad
Brooklyn
a
a B
gelegen is.. Voorb~j
Brooklyn vertoont het
V
B
a de talrijke
a
kleinere en grootere villa's
van
velen
a' en buitenplaatsen
aa
a
a
onder N
Ne"\v-York's
waar
-Y
' r~jke handelslieden,
a
, de plaatsen
aa
aa dezen
a
de rust en de kalmte
komen g'enieten,, die uu
des zondags
a
a
eenmaal
al te dicht bevolkte hanc1elsgedeelte
van
aa in het
a a
a
a
New-York
niet te vinden zijn.. N
N -Y
N og verderop liggen een
aantal
munt Cold
aa a kleine steden en dorpen,, en onder deze
a
C
Spring
door zijn aallerheerl~jkste ligeging te midden van
S
a
boschbegroeide heuvelen uit.. Ret
ligt
aan
de
noordzijde·
H
aa
van
het
afstand
van
a
a eiland,
a , ong'eveer op een u ur a
a
a de kust,,
die hier een inham
of natuurlijke
haven
vormt.. Deze
plaats
a
a
a
Da
aa
heet C
Cold SSpring Ha
Harbor.. Aa
Aan den oever van
a de kleine
golf zijn de heuvelen bedekt met bosschen en buitenplaatsen"
aa
,
onder welke
laatste
die
van
President
Roo
s
eve
I
t
hier
a
aa
a
P
IR
1
verdient vermeld te worden.. Da
Deze g·olf was
a sinds jaren
a
.
bekend aals bizonder geschikt voor de studie van
a het leven.
van
vindt ze ten deele
aan
de
a
aallerlei zeedieren.. Men
a
aa
M
houten havenwerken,
op de lag'el~e
plaatsen
a
, ten deele
a
a
aa
. van
a
een breede zandbank,
a
a , die zich van
a . den westelijken oever
tot dicht bij den oostelijke,, dwars
door de baai
a
aa uitstrekt~
Riel' 1eeft de reusachtige
eenstaartskreeft,
ik
, waarvan
a
aa
aa a
honderden van
exemplaren
in het ondiepe water
vlak
a
a
a
a bij
mij kon zien,, velen van
a hen bezig met eieren leggen.. Hier
leeft de bijna
onzichtbaar
a
aa kleine springstaart,
aa , een soort van
a
het geslacht
Columbula.
ze te zien moet
a
C
a . Om
O
a men een stuk
wit papier
op het strand
legg'en.. Da
Dadelijk is dit bedekt
a
a
met een groot aa
aantal
pl1ntjes,, die lustig
a heele kleine zwarte
a
op en neer
spring~n.
Allerlei
a en heen en weer
a
. A
aandere diersoorten kan
men
hier
bestudeeren,
waaronder
een
heel
gtewonea
, aa
kleine ZZee-anemoon,
Sagtartitlo.
-a
, behoorende tot het geslacht
a
Sa
a a.
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was
aan deze kust een Ma
Marine·
a
a dan ook aa
SSinds jaren
Laboratory
gesticht,
dat
echter,
bij
gebrek
aan
fondsen,
a
,
a
,
aa
,
La
eigenlijk aaIleen des zomers in gebruik was.
Van
dezea . Va
bizondere omstandigheden
en deze uitmnntende gelegenheid
a
heeft nu L
het Ca
Carnegie-Institution
gebruik gemaakt
voor
aa
-I
de stichting van
zijn nieuw Iaboratorium.
Het heeft de
a
a
. H
a
beschikking verworven over de voorhanden
gebouwen,, be-a
staande
in
de
directeurswoning,
den
Library-Hall
het
aa
,
L
a -Ha en L
eigenlijke laboratorium,
van
,
a
a
, die,, op korten aafstand
a
a elkander,
a
aan den westelijken oever dicht bij Lhet zuidelijke uiteinde
aa
van
de baai
zijn.. H
Het heeft tevens den directeur
aa geleg~n
,
a
van
het Ma
Marine biological
Laboratory
tot D
Directeur van
a L
a La
a
a de
nieuwe stichting benoemd,, hem daarbij
opdragende,
, niet
aa
a
des zomers,, gedurende de vacantie,
a a
, te
aaIleen enkele weken
a
Cold S
Spring Ha
Harbor te vertoeven,, maar
aa zich daar
a voor
C
goed
a met del'" woon te vestigen..
De H
Heel'" DD aa v en pOI'"
bekend om zijne staD
0 t,, algemeen
a
atistische onderzoeking"en over de veranderlijkheid
van
dieren
a
a
in verband
met de plaatsen
waar
aa a
aa
a zij leven en met de waarschijnlijke wijze van
a hun ontstaan,
aa , was
a Bsinds vele
a jaren
a
hoogleeraar
aan de U
Universiteit van
Chicago"
aa in de dierkunde aa
a C
a ,
en tevens belast
met L
het bestuur van
het zee-laboratorium.
a
a L
- a
a
.
Zijne
echtgenoote
stond
hem
in.
dit
laatste
krachtig
tel'"
a
a
Z
,
aa
z~jde,, en heeft een aa
aantal
a onderzoekingen over de dieren
van
Cold Spring
Harbor L
het licht doen zien,, onder andere
a den C
S
Ha
a
een zeer belangwekkende
studie over den invloed van
a
a de
vermenigvuldiging door deeling
op L
het aantal
armen van
a
aa a a
a
de bovengenoemde zee-anemonen.
-a
..
Het oude laboratorium
voldeed echter niet aan
de
aa
H
a
a
eischen der nieuwe stichting.. Het
H was
a slechts voor enkele
weken
of maanden
des jaars ingericht,, en daarenboven
aa
a
aa
aIleen
voor zoologische studien.. D
De evolutie der levende
a
wezens moet
als aa
aan dieren be-a
a echter zoowel aan
aa planten
a
studeerd worden,, en bij den tegenwoordigen stand
der weten-a
schap
de grootste kansen
a
a biedt het- onderzoek van
a planten
a
op spoedige ·en belangrijke
resultaten.
Er werden
daarom
a
aa
a
a
. E
plannen
gemaakt
voor een nieuw gebouw,, voldoende aan
aa
a
aa
aIle
eischen
van
den
tegenwoordigen
tijd
en
voor
een
uita
a
E. IV 11
19
Oo..E.IV11
19
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Tijdens
a
. T
aa
dit
jaar
was
men
met
den
bouw
m:ijn bezoek,, in JJuni van
a
a
gevorderd tot aa
aan de eerste verdieping·,, en was
a de proeftuin
afgepaald
en met voorloopige culturen bezet,, wier doel
a
aa
.achter vooralsnog
in hoofdzaak
a
aa was,
a , om door voortdurende
bewerking den grond te zuiveren van
a de wortelstokken en
zaden
van
de
wilde
soorten,
die
daar
vroeg'er gegroeid
a
a
,
aa
hadden.
De eigenl:ijke proeven zouden eerst later
begonnen
a
. D
a
worden,, maar
daartoe
waren
reeds grootendeels
a
aa
a
aa de zaden
bijeengebl'acht.
a
.
In
de maand
Mei bracht
de nieuwe directeur zijne
I
aa
M
a
huishouding van
Chicago
naar
Cold Spring
Harbor
over,,
a
C
a
aa C
S
Ha
en begon de verandering
van
a
a de oude in de nieuwe stichting..
Toen
deze naal'
alles zoo vel' was
a en a
a
T
aa wensch gevorderd was
geregeld,, dat
aan bezoekers een voldoend denkbeeld kon
a aa
gegeven worden van
en methoden van
a de plannen
a
a werken,,
werd het tijdstip gunstig geoordeeld om het' nieuwe laboa ratorillID
plechtig te openen.. Het
ontving den naam
van
a
R
a
aa
Laboratory
for experimental
van
La
a evolution en den rang
a
a
a
een departement
van
te Washington.
a
a het Carnegie-Institution
Ca
-I
Wa
.
Behalve
den directeur z:ijn daaraan
B
a
aa aa verbonden twee assisa
tenten en een secretaris.
Als assistent
belast
met het
a . A
a
a
plantkundige
gedeelte
treedt
op
de
Heel"
Dr.
G.
11,
D . U . Shu
a
H
S
11,
die te C
Chicago
onder leiding van
D aa v e n po
a
a D
0 r t studeerde,,
terwijI de B
Beer L
L u t s met het zoologisch gaedeelte belast
a is..
Secretaris
of "stenographer"
het in A
Amerikaa heet,,
S
a
,,
a
" zooals
a
is Miss
L u t s,, wier naam
slechts bij toeval
L
M
aa
a en niet door
verwantschap
met
dien
van
den
laatstgenoemden
assistent
a
a
a
aa
a
oV'ereenkomt..
De plechtige opening was
op Za
Zaterdag
11 Juni.
D
a bepaald
aa
a 11
J
.
Uitgenoodigd
waren
en elders in
T
a
aallen,, die te New-York
N -Y
ontwikkelingsge~chiedenis belangstellen,
a
, en een tachtigtal
a
a
van
hen,, lneest onderzoekers van
naam
of professoren of
a
a
aa
instructoren aan.
aa bekende inrichtingen van
a onderwijs hadden
a
aan de uitnoodiging gevolg gegeven.. Enkelen
waren
daaraa
E
a
aa toe zelfs uit Wa
Washington en aandere meer verwijderde plaatsen
aa
overgekomen.. Z
Zij aallen werden verzocht hunne namen
te
a
pIaatsen
in
een
album,
dat
als
gedenkboek
van
de
stichting'
aa
a
, a a
a
o

-

2287
87

daartoe
gecalligrapheerd
was.
Behalve
deze
geleerden
a
aa
a
a .
B a
a
waren
de
bewoners
der
omliggende
buitenplaatsen
en villa's
aa
a'
a
talrijk
opgekomen,
deels
uit
belangstelling
in
de
nieuwe
a
,
a
a
stichting,, deels
omdat
a
a zij reeds te voren van
a die belanga stelling de meest ondubbelzinnige bewijzen hadden
gegeven..
a
Terwijl namelijk
de gelden voor d.e stichting door het
T
a
Carneg-ie-Institution
werden
g-egeven,, was
voor
Ca
-I
a
a het terrein
a
het nieuwe g"ebouw en de proeftuin en de noodige grond
VOOI' eventueele latere
uitbreidingen door een aa
aantal
a
a del"
rijke naburen
aan de stichting aa
aangeboden..
a
aa
Omstreeks twaalf
uur kwam
de eerste groep van
aa
a
a ge-O
noodigden aa
aan het
te C
Cold Spring
aan,
a station
a
S
aa , van
a waar
a
men in een langen
stoet
van
rijtuigen
door
het
heerlijke
a
a
a
bosch en ten deele langs
de beek
a
a die in de baai
aa uitstroomt
naar
reed.. Voor
hun vel"voer waren
door
a het laboratorillill
a
a
V
a
'{le L
Long-Island
Spool"wegmaatschappij
de noodige bizondere
-I a
aa
S
a
"\vagens
kosteloos tel"
dezel" wagens
a
a beschikking g-esteld.. Een
E
a
kwam
van
New-York,
de
andere
van
Bl"ooklijn,
beide
ver-a
a N -Y
,
a
a B
,
eenigden zich aa
aan het station
Jamaica.
werden
a
Ja
a a . De
D gasten
a
a
in de woning van
a v en p 0 r t ontvang'en
en
a den directeul" DD a
a
gebruikten aaldaar,
in de versierde kamers,
op
aa , deels
a
a a , deels
a
het ruime balkon,
a
, het luncheon.. Daarna
Daa a begaf
a men zich
l1aar
den
Library
Hall,
het
grootste
der
beschikbare
aa
L a Ha ,
a Iocalen,
a
,
dat
a voor deze gelegenheid ten deele ontruimd en van
a een
spreekplaats
vool"zien was.
aa
a .
De plechtigheid werd geopend door den M
Heel" D
a v e D.-D
D a
po
0 r t,, die er op wees,, dat
a studien over evolutie en vooral
a
proefonc1ervindeIijke studien niet van
zijn,, dat
a dien'' aard
a
a zij
spoedige uitkomsten belooven,, en dat
a de stichters en belanga wat men
eenmaal
:stellenden dus geduldig moeten aafwachten
a
a
aa
bereiken zou.. Ret
nieuwe Iaboratorium
is weI eenig in
H
a
a
,zijn opvatting
en in het doel van
a
a zijn stl"even,, toch zal
a
het zich zooveel mogelijk in verbinding stellen met aandere
inrichtingen die hetzij in A
Amerika,
a, hetzij elders de studie
del" ontwikkelingsgeschiedenis beoogen.. Ten
slotte bracht
T
a
de directeur z:ijn dank
aan de directeuren van
a
aa
a het BrooklynB
and Sciences,
IInstitute of Arts
A
a
S
, de vroegere stichters van
a
het Ma
Marine biological
Laboratory,
a La
a
, die dit geheele laboraa
a-
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totium met- aal zijn inrichtingen aa
aan de Carnegie-Institution
Ca
-I
ten geschenke aa
aangeboden hadden,
aan
de
gevers van
a
, aa
a
het voor de vergrooting benoodigde land,
a , en aan
aa de locale
a
Wawepex-Society,
Ameri, die de stichting door een echt A
Wa
-S
kaansche
bijdrage
in de kosten grootelijks bevorderd -had.
aa
a
a .
Daarna
Wawepex-Society
een
Daa
a hield de voorzitter der Wa
-S
toespraak,
aan
het
einde
van
welke
hij
de
eigendomsbewijzen
aa , aa
a
aan den Heer Bill
in g s aals vertegenwoordiger der Ca
Carne~ie
aa
B
stelde.. Hij
IInstitution tel" hand
a
H schetste de g'eschiedkundig'e
ontwikkeling van
Cold Spring
Harbor.. Vroeger
a het dorpje C
S
Ha
Y
was
voor walvischvangers
en zeer welvarend,
a dit een haven
a
a
a
a
,
later
was
dit
echter,
ten
deele
door
het
verzanden
van
de
a
a
,
a
a
haven,
a
, tendeele door het gebruik van
a grootere schepen en
door andere
oorzaken
afgenomen,, en thans
hebben
a
a
aallengs a
a
de walvischvangers
andere
havens
opgezocht en is het dorp
a
a
a
a
in verval
Het bestaat
door de
a geraakt.
aa . H
aa nn voornamelijk
a
aanwezigheid
van
zoo
talrijke
New-Yorkers
in
den
omtrek..
aa
a
a
N -Y
Dr.. Billings
nam
de bedoelde papieren
met een kort
D
B
a
a
antwoord aa
aan,, waarin
hij er op wees hoe grooten invloed
a
aa
de studie del" ontwikkelingsgeschiedenis op de philosophie
en op de theologie gehad
a hebben,, en hoe groote resultaten
a
men daarvan
ook
op
sociaal
gebied
verwachten
mag.
aa a
aa
a
a . H~j
H
sprak
tenslotte
eenige
woorden
tot
den
directeur
en ver-a
klaarde
zich ten volle bewust van
gang,
aa
a
a
a den langzamen
a ,
dien het onderzoek noodzakelijk
moest gaan.
a
aa . Laat
Laa ons hopen,,
zeide hij,, dat
a bij de viering van
a den vijftigsten verjaardag
aa a
van
deze
stichting
de
bew:ijzen
ruimschoots
zullen
voor-a
handen
zijn,
dat
de
stap
dien
wij
thans
doen,
wijs
en
ge-a
, a
a
a
,
rechtvaardigd
was.,
aa
a .
de
N a hem werd nog een woord van
Na
a welkom,, namens
a
buren van
gesproken door den
a het nieuwe laboratorium
a
a
Heer F
F.. W.
aan de verdiensten
W. H
H 0 0 per,, die kortelijks aa
van
de
heeren
De
an
e
en
Con
n,
de
beide
voorgangers
van
a
,
D a
C
a
a
den tegenwoordigen directeur,, herinnerde.. Daarna
Daa a wel"d het
woord gegeven aa
aan schrijver dezes,, voor het houden van
a
de volgende feestrede..
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De evolutie der organische
wezens was
a tot nn toe eens-D
a
diepe
bewondering,
deels een voorwerp van
, en aanderena
deels van
verg'el~ikende
studie.
{Tit
de
algemeene
verschijna
. U
a
selen die de verwantschap
en dieren ons overal
a
a
a van
a planten
a
in de natuur
doet zien,, meende men den gang
d'er ont-a
a
wikkeling zelve te kunnen aafleiden..
Thans
is dit aanders geworden.. Men
is niet meer
T
M
a
tevreden met de kennis van
de
groote
lijnen
van
a
a het proces,,
lnen wil tot in de fijnste bizonderheden daarvan
aa a indringen..
Men wil nieuwe soorten zien ontstaan
aa en onderzoeken door
M
welke wetten. haar
a welke
aa ontstaan
aa beheerscht wordt,, en van
invloeden het aafhankelijk
is.. :Men
wil trachten
deze
kennis
a
M
a
a
z66 uit te breiden,, dat
het
eenmaal
mogelijk
zal
zijn,
, zelf
a
aa
a
in de verandering
der soorten in te grijpen.. Het
is Diet
H
a
voldoende,, ons deel
a . het
a te hebben in de vruchten van
werk der natuur;
a
; wij willen ook ons deel in het werk zelf
hebben.. Ja
Ja wij willen trachten
het werk te beheerschen
a
en te leiden,, ten einde nog betere vruchten te verkrijgen..
Ongetwijfeld is dit een hoog en verheven doel.. Maa
Maar
O
door den bouw van
zij!1 de voorbereidin-a
a dit laboratorium
a
gen getroffen,, die noodig zijn om het te bereiken.. De
D
grondslagen
voor
een
onderzoek
zijn
op
breede
schaal
geaa
a
legd,, met het vaste
voornemen
aan
de
natuur
g,eheimen
te
a
aa
a
ontwringen,, die tot nu toe onschendbaar
aa schenen..
De
a het plantena
- en dieren-D ontwikkelingsg'eschiedenis van
rijk moet
a worden.. Eerst
E
a een proefondervindelijke wetenschap
Inoet
a zij grondig worden bestudeerd en zooveel mogelijk
gecontroleerd,, daarna
aa a moet
a zij in haar
aa tegenwoordigen voort-gang
worden
geleid,
om
eindelijk
op verschillende punten
a
,
ten nutte der menschheid te worden veranderd.
a
.
Deze denkbeelden zijn reeds voor een bepaalde
richting
aa
Da
uitgesproken en uitgewerkt door den heel' D
0 t,,
D aa v e n pOl'
die thans
tot
directeur
van
dit
laboratorium
is
benoemd.
.
a
a
a
a
Zijn
werk
draagt
den
titel
"Experimenteele
Morphologie",
M
",
Z
aa
,,E
een combinatie
van
zeer gewaagd
aa a
aa
a
a begrippen,, die aanvankelijk
scheen,, maar
burgerrecht verkregen heeft..
aa die sedert allengs
a
Proefondervindelijke
vormleer is echter nog
a geen experi-P
menteele evollltie.. De
eerste
bepaalt
zich
tot de studie
D
aa
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der oorzaken,
de reeds gegeven
a
, die het verschijnen van
a
vormen del" soort in de bepaalde
gevallen
beheerschen,, de
aa
a
tweede vraagt
naar
van
a de oorzaken
a
aa
a het ontstaan
aa van
a nieuwe
eigenschappen.
aardappelplant
maakt
uit h_et onderste
a
. De
D aa
a
a
aa
gedeelte van
haar
a
a starn uitloopers,, die onder gewone omstandigheden
aan
aardappel
voortbrengen,,
a
aa hun top elk een aa
a
maar
andere gevallen
boven den grond groeien en tot
aa die in a
a
groen.e,, bebladerde
stengels worden kunnen.. De
a
D experimell-teele morphologie vraagt
waarom
nu eens aardappelen
en
aa
aa
aa a
dan weer stengels ontstaan,
en
aa , van
a welke omstandigheden
a
oorzaken
dit aafhangt,
a
a
, en hoe men het verschijnsel naar
a
willekeur kan regelen.. De
experimenteele
evolutie
daarenD
aa
tegen vraagt
hoe het komt,, dat
soorten
aa
a onder de talrijke
a
van
het geslacht
Solaum
er een is die aa
aal~dappelen
voort-a
S a
a
a
breng·t,, welke oorzaken
en wetten,, en welke bijzondere onl-a
standigheden
het allereerste
ontstaan
van
dit vermogen
a
a
aa
a
beheerschen,, en hoe men,, misschien,, bij aandere soorten vaIn
a
hetzelfde geslacht,
andere geslachten,
a
, of wellicht zelfs in a
a
,
eveneens een vermogen om aa
aardappelen
te maken
zon
a
a
kunnen te voorschijn roepen..
Om zulke vragen
te beantwoorden,
O
a
a
, wordt natuurlijk
a
veel tijd en veel studie vereischt.. Maar
het
nieuwe
laboraMaa
a
atorium is voorzien van
a de noodige inrichtingen,, van
a uitge-breide cultuurvelden en van
het vereischte personeel,, om
a
dit onderzoek aa
aan te vangen.
a
. Langzaam
La
aa en geleidelijk moet
het beginnen,, en de moeilijkheden zullen in den aanvang
aa a
uiterst talrijk
zijn.
Maar
alles
wijst
er
op,
dat
a
. Maa a
, a de hoop
gegrond is,, dat
het
ten
slotte
gelukken
zal
a
a ze te over-winnen,, en wetten te ontdekken,, 'JVier toepassing
in
a
wetenschap
en praktijk
voor het menschdom een zegen
a
a
zal
a worden..
Op het gehied del" evolutie gaat
O
aa het onderzoek in
Amerika
en
in
Europa
thans
hand
in hand.
jaren
A
a
E
a
a
a . Mogee
M
a
.
geleden het zwaartepunt
in de oude wereld gelegeen zijn,,
aa
in de laatste
tijden in een snelle verandering
duidelijk te
aa
a
bespeuren.. Ta
Talrijker en talrijker
worden de bijdragen
uit
a
a
de nieuwe wereld,, en meer en meer raken
zij
de
diep.er
a
gelegen,, ja
Amerika
a de moeielijkste vraagstukken.
aa
. In
I A
a hebben
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de leer der bevruchting,, de rol van
element
a het mannelijk
a
aa
, ja,
a. zelfs de lliterst moeielijke vraag
daarbij,
naar
de
oorzaken,
aa
a
a
,
die het
van
a geslacht
a
a het
a nieuwe individu bepalen,
aT , door de
ontdekking van
zeer belangrijke
feiten een geheel onver-a
a
wachten
steun gekregen en is ook de rol der celkernen en
a
a aa
haar
aandeel aa
aan de bepaling
der erfelijke eigenschappen
a
a
a
onlangs
nit het
speculatieve
stadium
van
a
a
a
a onderzoek tot dat
a
van
overgegaan.
a rechtstreeksche microscopische waa,rneming
aa
aa .
Op talrijke
O
a
aandere punten is een
a toenemende vooruitgang
a
te bespeuren,, en daarom
heb ik er bizonderen prijs op
aa
gesteld,, da.t
a bij de opening van
a dezen nieuwen weg
a van
a
onderzoek het houden der feestrede aa
aan mij is opgedragen.
a
.
Dit
toch getuigt van
D
a een streven naar
a samenwerking,
a
, dat
a
dezerzijds natuurlijk
hoogelijk gewaardeerd
wordt..
a
aa
De taak,
D
a , die ik op mij heb g~enomen,
, sluit in zich,,
een denkbeeld te geven van
wat ik mij voorstel,, dat
a
a op'
het
gebied
der
experimenteele
evolutie,
zoowel
in
de
eerste
a
,
als in latere
jaren
methoden
a
a
a
. te onderzoeken zal
a zijn,, welke
a
daarbij
kunnen worden gevolgd,, en welke
uitkomsten,, wel-aa
a
licht,, mogen worden verwacht.
a
.
Uit den aa
aard der zaak
is deze
taak
deels
een zeer
IJ
aa
a
a
a
reeele,, deels
een
uitermate
bespiegelende,
bijna
gel~jk
aan
a
a
,
a
]
aa
een droom.. Wat
het
Wa voor de eerste jaren
a
a werk en de verwachting~en
zijn,, laat
zich op vaste grondslagen
en tot in
a
a
a
vrij fijne bijzonderheden uitwerken.. Maa
Maar wat de verre
toekomst eens
brengen zal,
nog ter
a
a , kunnen w~j thans
a
a
nauwernood
vermoedell.
Slechts
wat
wij
hopen
en
gaarne
a
. S
aa
verwezenlijkt zouden zien,, laat
zich schetsen,, en zelfs dit,
a
nog slechts in zeer grove trekken.. T
Toch is dit het oogen-blik,, waarop
het
aa
a bespreken van
a dergelijke verwachtingen
a
geoorloofd en noodig is,, en waarop
misschien nit een zeer
aa
vage
hoop en een droomerig denkbeeld een middel kan
a
a
ontstaan,
aan de ervaring
getoetst,, den weg
aa , dat,
a , aa
a
a wijst tot
geheel nieuwe middelen van
onderzoek en tot te voren
a
onverwachte
uitkomsten..
a
Vergunt mij het
onzekere aa
aan het
zekere te doen.
V
a
a
Yoorafgaan,
en
eerst
de
verdere
toekomst
te beschouwen,,
a aa ,
om daarna
aa a tot het
a werkplan
a voor de eerstvolgende jaren
a
.
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-over te gaan.
mij tevens daarbij
een·. beeld te ge-aa . Vergunt
V
aa
bruiken,, ten einde mijne bedoelingen op gemakkelijker
a
wijze duidelijk te maken.
a
.
De
wetenschap
is een
D
a
a veld van
a licht,, te midden van
a .
bijna
duisternis.. Helder
schijnt het
a ondoordringbare
a
H
a licht
op de menschheid,, verlossing brengende van
a onkunde en
onmacht,
van
twijfel
en
vrees.
Door
gestadigen
en harden
a
.
D
a
,
a
a
arbeid
en door de toewijding van
velen
a
a
a wordt het
a licht
onderhouden en zijn gebied aallengs vergroot,, en dringen
de zegeningen van
en macht
over de natuur
allengs
a ervaring
a
a
a
a
in grooter kringen door.. Amerika
A
a is rijk aan
aa stichtingen,,
die de middelen geven tot onderzoek en onderwijs,, tot ver-dieping en verspreiding van
a kennis,, en iedereen weet,, hoe
naijverig
Europaa op de mogelijkheid van
a
E
a zulke schenkingen,,
en op den edelen,, vaderlandslievenden
en pet
a
a
a menschdom
bevoordeelenden geest is,, die daaraan
aa aa ten gorondslag
a ligt..
de vermeerdering van
kennis op
IIn ons beeld kan
a
a
tweeerlei wijzen plaats
vinden.. T
Ten eerste door gestadig
aa
a
en zorgvuldig werk in het
De grond moet
a lichtveld zelf.. D
a
worden beploegd en de grenzen moeten worden uitgebreid,,
en honderden en duizenden van
a onderzoekers zijn onver-moeid bezig aIle
leemten aan
te vullen en aan
aIle
a
aa
aa
a
kanten
op
de
eenmaal
vaststaande
grondslagen
voort
te
a
aa
a
aa
a
werken..
Daarnaast
staat
Daa
aa
aa het
a tweede middel van
a vooruitgang.
a .
Van uit het
Va
a groote veld worden lichtpunten uitgeworpen
in de omringende duisternis.. Hun
kansen
om uitgedoofd
a
H
te worden,, en zonder gevolgen voorbij te gaan
aa zijn natuura
lijk voor de hand
liggend,, en tallooze
pogingen leiden dan
a
a
a
ook niet tot de gewenschte uitkomst.. Maa
Maar van
a tijd tot
tijd verwerven zij vasten
voet en staan
a
aa zij aals bakens,
a
, ver
in de donkere omgeving.. Da
Dan wijzen zij den weg
voor
een
a
veel
snelleren
vooruitgang.
Rondom
de
bakens
kan
het
a
a . B
a
a
a
licht zich uitbreiden,, en tusschen hen. en het
a groote lichtveld wordt de duisternis van
bestreden,, zoodat
a twee kanten
a
a
het
gelukken moet,
met het
a vroeg of laat
a
a , de bakens
a
a lichtveld te verbinden,, en aal het·
tusschen
hen
beiden
a terrein
a
te ve.roveren en toegankelijk
te maken.
Zoo worden de
a
.. Z
a
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voorllitgang
in bepaalde
richtingen..
a
aa
Vandaar
Va
aa dat
a zulke lichtpunten de groote feiten g'eworden
zijn,, die de geschiedenis van
onderzoelr
a het natuurkundig
a
Z maken
ons bewaart.
den naam
van
de mannen,
aa . Zij
a
aa
a
a
, die
ze uitwerpen onstel'felijk,, zij zijn aals het ware
a de }reerpunten
del' historie.. Baco
en N
Newton,, Lyell
en Da
Darwin
Ba
L
staan
onder
allen
vooraan,
en
in
den
tegenwoordigen
tijd
aa
a
a
aa ,
wijden E
Edison en Ma
Marcon i,, Ron
tgen en C
Cllrie den
R
hun genie aa
aan de belangen
del' menschheid..
aarbeid van
a
a
Met deze
opvatting
van
M
a
a
a de beide hoofdbeginselen van
a
vooruitgang
op het gebied van
kennis
en.
wetenschap
vera
a
a
eenigt zich het Carnegie-Institution
ten volle.. Te
vVashington
T Wa
Ca
-I
heeft het zijn zetel;; hier werkt het regelmatig
en gestadig
a
a
voor de bevordering del' aalgemeene wetenschaa ppel~jke be-langen.
a
. Daarnaast
Daa aa heeft het een eerste lichtpunt uitgeworpen
vel' in de dorre woestijn,, om een baken
te worden
van
a
a
a
onderzoek in de talrijke
vragen
van
a
a
a theoretisch en practisch
a
belang,
aanbiedt.. De
a , die de woestijn on-s aa
a de
D oorsproD~ van
flora
streken moet
a en de fauna
a a van
a die waterarme
a a
a worden.
nagegaan.
Hoe zijn sommige planten
en dieren er toe
a
aa . H
a
gekomen,, b~j voorkeur daar
te
leven?
Waardoor
zijn zij in
aa
P Waa
staat
gesteld,
in
millioenen
van
exemplaren
zich
te ver-aa
,
a
a
menigvuldigen,, waar
zouden
a
aa a3Jndere soorten noodzakelijk
te grollde gaan?
zij bij dien overgang
hun natuur
aa P Hebben
H
a
a
veranderd,
anderen,
a
, of zijn zij slechts uitgezocht uit vele
a
a
,
en zijn aaIleen zij toegelaten,
die
reeds
van
den
aanva,ng
af
a
,
a
aa a
geschikt werden
bevonden?P Hoe
kan
in dit
a
a
H
a de mensch
proces ingrijpen?P IIs,, hij beperkt tot de werken van
a irrigatie
a
en tot de keus van
voor de
aa toevallig
a
a elders bekende,, maar
nieuw te oniginnen landen
passende
soorten van
a
a
a landa - en
tuinbouwgewassen?
a
P
Deze en tallooze
moeten worden beanta
a Da
a
aandere vragen
woard.. O
Om daartoe
bij te dragen
heeft het Ca
Carnegie-a
aa
ingericht,, midden in de woestijn..
IInstitution een laboratorium
a
a
Het is gebouwd op de heuvelenreeks nabij
Tucson in
T
H
a
Arizona,
een
der
oudste
Spaansche
stichtingen
in
die bijna
A
a,
S aa
a
onbewoonbare
landstreek,
en
thans
een
bleeiende
en zich
a
a
,
a
w

w
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294 snel ontwikkelende stad,
a , met groote industrieen en een
a levendigen handel
op
Mexico,, en met toenemellden landa
M
bouw,, gegrondvest op kunstmatigoe
irrigatie.
a
a .
Het woestijn-laboratorium
staat
a
aa onder het toezicht van
a
R
- a
de plantkundigen
Coville te Wa
"\Tashington en Ma
Mac D
Dougal
C
a
a
te N
New-York,
terwijl
Dr.
Cannon,
met
den
titel
van
,
D
.
C
a
,
a
-Y
"resident-investigator"
leidt.. De
,,
a
" de werkzaamheden
aa
D hoop
op een wetenschappelijke
en praktische
verovering del"
a
a
woestijn is de gorondslag
a van
a het werk,, en aalles wijst er 0p,,
dat
a deze hoop ten volle gewettigd is..
Heden wordt een tweede lichtpunt door het Ca
Carnegie-R
Institution
in
de
omringende
duisternis
uitgoe\iVOrpen.
I
. Het
R
is het laboratorium,
inwijden.. Ret
a
a
, dat
a wij thans
a
R moet een
baken
worden in een veel dichter duisternis;; het moet veel
a
moeilijker vraagstukken
aanvatten,
slechts
aa
, en han
a daarbij
aa
aa
a
op een veel zwakkeren
grondslag
kenllis
a
a van
a voorafgaande
a aa
aa
steuneD... Het
heeft
een
veel
hooger
doel,
en
streeft
naar
R
,
vruchten van
algemeen belang.
moet een leidster
a meer a
a . Het
R
worden op een gebied vall
geheel onverwachte
feiten en
a
a
ontdekkingen en een bron voor geheel niellwe methoden
van
verbetering vanonze huisdieren en landbouwplanten.
a
a
.
a
a
Het
heeft
een
veel
zwaarderen
arbeid
voor
zich
en
zal
eerst
R
aa
a
a
naa jaren
van
voorbereidende studie de groote praktische
a
a
a
problemen rechtstreeks kunllen aanvatten.
aa a
.
Maar lloelang
deze periode van
arbeid ool{ moge
Maa
a
a stillen a
duren,, er kan
geen twijfel zijn,, of het doel zal
a
a eenmaal
aa
,
worden bereikt.. De
geheele
inrichting,
de
rijke
middelen,
D
,
maar
den directeur en de keuze
aa vooral
a de persoon van
a
van
zijn staf
toekomst.. Welke
die
a
a beloven een glansrijke
a
W
toekomst zal
zich natuurlijk
niet in bizonderheden
a z~jn,, laat
a
a
omschrijven.. Toch
is het wensGhelijk,, de verwachtingen
a
T
eenigszins nader
uit
te
werken,
welke
de
tot
nu
toe
genomen
a
,
maatregelen
met recht kunnen doen ontstaan.
aa
aa .
Zulke
verwachtingen
binden niet,, want's
Z
a
a
' werelds loop
laat
zich niet voorspellen.. Maar
a
Maa ik zie gee,n bezwaar
aa in
een schets,, daar
ik
ten
volle
overtuigd
ben,
dat
de
uit-aa
, a
komst toch eenmaal
de
lueest
schitterende
verwachtingen
a
aa
overtreffen zal.
a .
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aa
, kunnen wij odk hier
ons beeld van
a het lichtveld del' wetenschap
a toepassen.
a
. Ook
O
a
a
dit laboratorium
moet zulk een veld worden,, dat
door
a
vlijtigen aarbeid zich steeds vergroot,, maar
tevens
aa van
a waaruit
aa
losse lichtpunten in de omringende duisternis worden uit-geworpen.. Hoe
het werk op het veld moet g"eschieden,,
H
laat
aa zich ten min.ste in groote trekken berekenen;; wat
a de
a
bakens
zullen kunnen bereiken laat
zich
ternauwernood
a
a
gissen.. Het
is als
Maar het is eeD. zeer ver-H
a een droom.. Maa
leidelijke droom,, en ik vind geen reden,, om aan
aa die ver-leiding weerstand
te bieden.. Daarom
zal
te
a
Daa
a ik trachten
a
schetsen,, wat
a ik in dien droom heb meenen te zien,, en
welke hoop het denkbeeld van
a experimenteele evoluiie,, in
verband
met de groote ontdekkingen van
onzen tijd op
a
a
verwant
gebied,, in mij opwekt..
a
Mijn droom is uitg"egaan
van
M
aa
a de oude vl'aag,
aa , wat
a er
in een ei is,, dat
van
a dit in staat
aa stelt al
a de eigenschappen
a
a
een vogel aallengs te ontwikkelen.. Waarom
wordt
uit
het
Waa
eene
ei een kip,, en uit het aandere een fazant
geboren?P
a
a a
Welke
eigenschappen
hebben de oudel's daarin
gelegd,, die
W
a
aa
lnet klaal'blijkelijke
noodzakelijkheid
de ontwikkeling in
aa
a
een bepaalde
richting leiden?P Na
Natuurlijk moet er in het
aa
eigenlijk levende deel van
kiem-a het ei,, het zoogenaamde
aa
vlekje iets aandel's zijn,, zoo er een kip,, en iets aandel's zoo
e1' een fazant
nit ontstaan
a a
aa zal.
a . De
D dooier en het eiwit zijn
sleehts voedsel,, en daarin
kan
aa
a de oorzaak
aa van
a het verschil
(Ius moeilijk ligg-en... . Nog
grooter verschillen moeten er
N
zijn tusschen het ei van
een vog-el en van
a
a een slang,
a , en
veel grooter natuul'lijk
tusschen
die
en
de
eieren
van
a
a zee-sterren en zeeappels,
a
, die bekende soorten,, die zoo dikwijls
door de zee op ons strand
worden geworpen,, en wier eieren
a
en larven
een zoo zeer gezocht materiaal
a
a
aa voor de studie
del' ontwikkeling-s-vel'schijnselen
geworden
zijn..
Nu
zouden
wij
kunnen
trachten,
ons
een
voorstelling"
N
a
,
te lllaken
van
aard dezer onzichtbare
verschillen.. Wij
a
a den aa
a
W
zouden kunnen vragen,
a
, wat
a wellicht het microscoop ons
openbaren
zal,
het zijn gebied nog verdeI' zal
a
a , wanneer
a
a uitgebreid hebben en deeltjes,, die thans
nog onzichtbaar
zijn,
a
aa
,
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zoo zal
a kunnen vergrooten,, dat
a wij ze rechtstreeks kunnen
aa
waarnemen.
Maar
op
deze
vraag
wil ik thans
niet ingaan.
aa
. Maa
a
aa .
Liever wil ik vragen,
, of het mogel~jk zou kunnen zijn,, in
L
a
,de samenstelling
van
a die kiemen willekeurig veranderingen
a
a
te weeg te brengen,, z66,, dat
a het dier dat
a uit het ei ont-stond,, andere
eigenschappen
zou vertoonen dan
a
a
a zijne ouders..
Natuurlijk
bedoel
ik
niet,
dat
men
zou
kunnen
trachten
a
Na
,
a
uit een zeesterren-ei
een slang,
a , of llit een schildpadden-ei
a
een vogel te maken.
verschillen zijn veel te groote.
a
. Die
D
Aanvankelijk
zal
allerkleinste veranderingen
Aa
a
a mell weI met de a
a
tevreden moeten zijn.. Laat
een voorbeeld kiezen
Laa ons daarom
aa
van
zulk een zeer kleine en schijnbaar
onbeteekenende
a
aa
wijziging..
De gewone pauw
heeft een witte varieteit,
D
a
a
, die de
schitterende kleuren van
de gewone soort mist.. Uit
de
a
U
eieren dezer varieteit
komen steeds weer witte pauwen.
a
a
. Er
E
moet dus tusschen het ei van
een
gewone
en
dat
van
een
a
a
a
witte pauw
een verschil zijn dat
a
a het verschil in klenr be-.
werkt.. D
Dit verschil echter kan
a eenvoudig zoo beschouwd
worden,, dat
a men zegt,, dat
a de kleuren in het eene geval
a
vrij tot ontwikkeling komen,, terw~jl zij in het aandere
daarin,
oorzaak
aa
, door een of andere
a
aa worden belemmerd.. Wat
Wa
is nu deze oorzaak,
en
hoe
zou
men die kunstmatig
kunnen
aa ,
a
nabootsen?
andere woorden,, zou het mogelijk zijn,, een
a
P Met
M
a
middel te ontdekken dat
a in het ei van
a een gewone pauw,
a
,
de kleuren kan
groei te voor-a beletten tijdens den lateren
a
schijn te treden?P
"Wij
moeten natuurlijk
aannemen.,, dat
W
a
aa
a in het ei voor
elke eigenschap
en dus ook voor de kleuren,, bepaalde
a
aa
deeltjes voorhanden
zijn,, die die eigenschap
a
a aals het ware
a
vertegenwoordigen,, en. die door zich te vermenigvllldigen,,
tijdens de ontwikkeling van
het jonge dier ten slotte de
a
kleuren doen ontstaan.
Kon
men die deeltjes DU dooden,,
aa . K
of ook slechts z66 verzwakken,.
a zij,, in vergelijking met
a
, dat
andere aachterlijk bleven,, dan
a
a zou misschien uit een gewoon
pauwenei,
kunnen
a
, in eens en kunstmatig,
a
, de witte varieteit
a
verkregen worden.
M .
Overlegt men de zaak
op deze wijze,, dan
O
aa
a schijnt hat
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a men met heele kleine veranderingen
dat
in een ei,, zeer
a
groote wijzigingen in een organisme
zou
kunnen
teweeg
a
brengen.. Een
witte
varieteit
van
de
pauw
zon
slechts
een
E
a
a
a
a
herhaling
zijn van
iets dat
]\{aar het is
a
a reeds bestond.. Maa
duidelijk,, dat
zou zijn
a dezelfde redeneering van
a toepassing
a
op vogels en andere
dieren,, waarvan
nog
a
aa a zulk een varieteit
a
niet bestaat,
aa , zoodat
a men werkelijk iets nieuws zou krijgen..
Ja men zou het beginsel misschien ook op bloemen kunnen
Ja
toepassen.
afwijkingen
van
of'
a
. Witte
W
a
a soorten met blauwe
a
roode bloemen komen zoo algemeen
voor,, dat
a
a het slechts
natuurl~jk
schijnt om aa
aan te nemen,, dat
a
a elke rood-- ofblauwa
bloemige plant
er eene zou kunnen hebben.. Toch
is
dit
a
T
nog" niet het geval,
a , en zijn er tuinplanten,
a
, waarvan
aa a een
witte vorm nog steeds te vergeefs gezocht is en zeker,, zoo
zij gevonden of voortgebracht
kon worden,, door kruisinga
met andere,
vermeerdering der vormen
a
, tot een belangr\ike
a
zou kunnen b~jdragen.
Ik
noem
slechts
de bloeiende canna's~
a
. 1
a a' ,
wier kleur rood is,, doch met geel vermengd.. Verlies
van
V
a
het rood zou ze zuiver geel doen worden,, verlies van
a het,
geel zuiver karmijnrood,
a
, terwijl een verlies van
a beide kleuren_
noodig zou zijn,, om de zoo zeer ge,venschte witte varieteit
a
te doen ontstaan.
Maar men heeft haar
nog
niet
gevonden,
aa . Maa
aa
,
en kan
ook nog niet maken.
a haar
aa voorshands
a
a
.
IIs het mij gelukt duidelijk te maken,
a
, wat
Va men in zulk
een bepaald
geval
der
aa
a door vernietiging of verzwakking
a
vertegenwoordigende deeltjes in een ei van
a een dier of in
een zaadknop
van
wellicht eenmaal
aa
a een plant
a
aa -zou kunnen
bereiken,, dan
mogen
wij
dit
denkbeeld
natuurlijk
uitbreiden..
a
a
De kleuren dienden ons slechts aals voorbeeld.. J
Juist de-D
zelfde beschouwing zou men ook op aallerlei aandere eigen-schappen
kunnen toepassen.
en onbehaarde
a
. Doornlooze
D
a
aa
variet-eiten
worden dikwijls aals verdere voorbeelden aa
aangea
haald.
van
het meel in het zaad
aa . Verlies
V
a
aa onderscheidt de;
suikererwten en de suikermais
van
a
a de gewone soorten.. Inr
E
aardbezien die- geen uitloopers en A
Acacia's
zijn aa
a a' die geen
gevinde bladeren
maken.
zijn natuurlijk
slechts onbe-a
a
. Dit
D
a
langrijke
wijzigillgen,, maar
het
is
duidelijk
dat
a
aa
a aals men diekunstmatig
kon
maken,
men
allengs
tot
meer
belangrijke
a
,
a
a
a
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zou kunnen overgaan.
Groote verbeteringen onzer nuttige
aa . G
clieren,, of van
landen
tuinbouwplanten
zouden tenslotte
a
a a
mogen worden verwacht.
a .
Gaarne Bgeef ik toe,, dat
a wij van
a het bereiken van
a dit
Gaa
doel nog vel' af zijn.. Maa
Maar bij de stichting van
a een nieuw
laboratorium
met een nieuwe richting van
onderzoek komt
a
a
a
het mij toch we:uschelijk voor zulk een blik in de toekomst
te slaan.
Natuurlijk kan
men Diet voorspellen wat
aa . Na
a
a later
a
eenmaal
Maar het is van
a groot be-aa zal
a worden ontdekt.. Maa
lang,
a de mogelijkheden op dit
a , een heldere voorstelling van
gebied te hebben,, teneinde van
vondst ter-a elke toevallige
a
stond de waarde
en
de
beteekenis
te
kunnen
beoordeelen.
aa
.
Zonder die voorzorg zou aallicht een kleine ontdekking
Z
kl1nnen verloren g'aan,
had
a uitgang
a
a
aa , die toch het punt van
kunnen worden,, van
waaruit
tenslotte de oplossing van
a
aa
a
het raadsel
had
aa
a kunnen bereikt worden..
Daarom wensch ik thans
na
er
Daa
a
a te g-aan,
a , welke kansen
a
z\jn,, om in eieren zulke veranderingen
ieweeg te breng'en..
a
Ik stel daarbij
voorop,, dat
a aalles,, wat
a men tot nn toe
1
aa
omtrent de physiologie van
a de eieren del" meest verschillende
soorten van
aIle veranderingen,
a dieren onderzocht heeft,, en a
a
,
die men daarbij
feitel~jk
in
de
kiemen
teweeg
heeft
gaebracht,
aa
a
,
grof is in vergelijking m,et het versch~jnsel dat
voor
a ons tb.ans
a
den geest zweeft.. E
Een kleurverandering
in de veeren vaTl
a
a
een pauw
zon natuurlijk
voll\:omen 011zichtbaal~
a
aa blijvell,,
a
zoolang
het kuiken in het ei ligt,, en zelfs nog gerllimen
a
tijd daarna.
En zoo zon het met allerlei
aa a . E
a
aandere eigen-schappen
zijn.
Zichtbare
veranderingen
in
de
kiem en het
a
. Z
a
a
kuiken komen ons,, van
dit standpunt,
als grove
a
a
, vool" a
monstrositeiten,, die weI belangrijk,
a
, maar
aa niet het doel van
a
ons streven zijn.. Wat
moet zoeken zijn onzicht-Wa men thans
a
bare,
verraden.de
wijzigingen..
a , en zich eerst veel later
a
a
Het
dooden
van
enkele
vertegenwoordigende
deeltjes
H
a
in een ei is misschien het beste voorbeeld,, ofschoon het
allicht
in de pr~ktijk
nog te grof zal
zon
a
a blijken.. Men
M
a
kunnen trachten
het te bereiken met een methode,, die door
a
Engelmann
voor andere
doeleinden gebruikt is.. Ligt
E
a
a
L
een levende eel onder het microscoop,, zoo kan
a men het
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licht
beschijnt,, door een lens laten
gaan,
a dat
a haar
a
a
aa , en die
lens zoo kiezen en zoo plaatsen,
dat
haar
brandpunt
juist
,
a
aa
a
aa
in het veld van
het
microscoop
valt.
Is
de
lens
aan
a
a . I
aa een
eigen,, beweeg-olijk statief
bevestigd,, dan
a
a zou men dit branda
punt zich onder het microscoop kunnen doen verplaatsen.
aa
.
Men zou dan
veld een helder liehtend
M
a in een vrij donker
.
a
punt als
het ware
kunnen laten
wandelen.
Is het
a
a
a
a
. I
a klein
genoeg om eell enkele bladgroenkorrel,
of
een
eelkern,,
a
,
of zelfs eeu. deel
een kern te treffen,
a van
a
a
, zoo zou men
Op deze
wijze heeft
aaIleen dat
a punt kunnen verliehten.. O
a
Engelmann
reehtstreeks aangetoond
dat
1 a
a lieht in de
aa
a het
g"roene deelen del" cellen zijn koolzuur-ontledende
werking
llitoefent,, en niet in de kleurlooze gedeelten van
het
a
a levend
protoplasma.
a a.
Nu eoneentreert een lens natuurlijk
niet aileen
de
N
a
a
licht-- maar
ook de warmtestralen.
a
aa
a
a
. Iedereen weet,, dat
voorwerpen,, in het
geplaatst,
a brandpunt
a
aa , verhit worden;;
vandaar
a aa trou,vens de naam.
aa . Palst
Pa men dit onder het
a miero-scoop toe,, dan
a zou men dus een klein deel
a van
a . een. eel sterk
a
kunnen verwarmen,
a
, zonder de overige deelen
a
. te beschadigen.
a
.
'Spoedig zon daarbij
de warmte
zoo g'root worden,, dat
S
a
a het
a
aa
goetroffen deel
Zoo kan
men enkele bladgroena aafstierf.. Z
a
a
korrels dooden,, terwijl de overige deelen del' eel levend
blijven.. .Als
men nu voorzichtig een celkern,, of een deel
A
a
daarvan
tot dicht bij de temperatuurgrens
aa a
a
. van
a het
a leven
verwarmde,
a
, zon men mogen verwachten,
, dat
a
a die grens niet
voor aaIle deeltjes dezelfde is.. Enkele
zouden eerder sterven,,
E
andere later.
In ee11 gunstig geval
a
a
. I
a zou men dus de meest
gevoelige kunnen dooden,, maar
aa de overige sparen.
a
.
Gesteld nll,, dat
0a men er enkele trof,, die voor de ont-wikkeling niet volstrekt noodzakelijk
waren,
a
, dan
a
a zou men
misschien,, langs
dezen weg' een varieteit
kllnn.en tot stand
a
a
a
brengen.. Na
Natuurl~ik zon er nog heel wat
te
bestudeeren
a
,en te beproeven zijn,, v66rdat
6® a men zoover kon komen.. Doch
D
dit
is thans
niet de zaak
kwam
1
a
aa die ODS bezighoudt.. Ret
R
a
,er slechts opaan,
aa te toonen,, dat
a er een weg
a is,, die de
aa , aan
kans
op zulk een ingrijpen opent..
a
W"
aarschijnlijk zal
Waa
a het
a volstrekt niet noodig' z~jn,, bepaalde
aa
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deeltjes in een ei te dooden,, om zichtbare
veranderingen
a
a
in het daaruit
groeiend
organisme
teweeg
te
brengen.
a
. Veel
V
aa
natuurlijker
schijnt het ze eenvoudig in meerdere of min-a
dere mate
te verzwakken,
, hetzij tijdelijk,, hetzij op den duur..
a
a
Door een tijdelijke verzwakking
zou men kunnen hoopen
a
D
ze aachterlijk te maken
in vergelijking met de overig-e
a
factoren
van
het ontwikkelingsproces en daardoor
misschien
aa
a
a
de fi.jnst mogelijke wijziging te erlangen.
a
.
Een eerste middel dat
aanbiedt is het
E
a zich daarbij
aa
aa
bedwelmen.. .A.ether
en chloroform werken op dierlijke en
A
plantaardige
cellen op oyereenkomstig·e wijze als
op het
a
a aa
menschelijk organisme,
en
wellicht
zon
men
da,arvan
gebruik
aa a
a
,
kunnen maken,
a
., om geringe storing-en in de aallereerste ont-wikkeling te doen optreden.. Reeds
zijn een aa
aantal
R
a feiten
bekend,, die de uitgesproken hoop wettigen,, of ten minste
steunen.. Wat
Wa eieren betreft,, g-ebruikt men bij voor'keur
die van
zee-egels
en zee-appels,
a
-a
, die deels om hun door-schijnendheid,, deels om hun taaiheid,
aa
, deels om allerlei
a
andere redenen voor onderzoekingen bizonder geschikt zijn..
a
Wi Iso n heeft nu v66r,
W
6 , tijdens,, en na
a de bevruchting aether
op zulke eieren laten
inwerken.
Zichtbare
afwijking-en
van
a
. Z
a
a
a
het normale
proces
waren
daarvan
het
g-evolg.
Zoo
kan
a de
a
a
aa a
. Z
mannelijke
kern belet worden met de vrouwelijke te copu-a
leeren,, doch daarbij
op eigen gelegenheid voortgaan
aa
aa met
groeien.. Ook
kunnen de stralen-sphaeren,
O
a
a
, die gewoonlijk
van
zij vermoedelijk haren
a de kernen uitgaan,
aa , en waarlangs
aa a
a
invloed op de eel oefenen,, door de werking van
a aether tijde-lijk worden uitgewischt,, of ten lninste onzichtbaar
aa gemaakt"
aa ,
zonder dat
de levensverschijnselen en met name
de
a daardoor
aa
a
deelingen in de kernen merkbaar
aa worden gestoord.. Dan
Da
kunnen de kernen zich vermenigvuldigen,, zonder dat
a dit
door de overeenkomstige celdeelingen wordt gevolgd ,en er
ontstaan
64 kernen
aa veelkernige cellen.. Wi
W 1son kon soms 64
in een enkele eel tellen,, terwijl het normale
aantal
a
aa
a niet
meer dan
bedraagt.
Eindelijk
kunnen
de
celdeelingen
a een
aa
&
. E
worden,, dat
van
zoo onregelmatig
a
a zij,, inplaats
aa
a tusschen de
deze den nieuwen wand
make!l,
:Kernen door te gaan,
aa , langs
a
a
a
zoodat
beide of aIle
jonge
a de eene helft geen en de andere
a
a
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kernen krijgt.. Zulke
kernlooze cellen vertoonen daJn
a natuura
allerlei aafwijkende verschijnselen..
Ilijk a
De meeste van
de beschreven aafwijkingen zijn van
D
a
a
voorbijgaanden
aard,, zoo de bedwelming slechts kort genoeg
aa
aa
duurt.. IIs het nog mogelijk,, dan
a keert daarna
aa a de kiem tot
het normale
a ontwikkelinsproces terug.. Maar
Maa misschien blijft
er toch nog iets over,, dat,
aanvankelijk
onzichtbaar,
a , aa
a
aa , en
dus tot nll toe niet opgemerkt,, in het latere
leven
zich
zon
a
verraden,
juist wijzigingen geven,, zooals
wij die'
a
, en dan
a
a
ruim. veld van
z011den wenschen te zien ontstaan.
aa . Een
E
a
waarneming
en onderzoek ligt hier voor ons open..
aa
Dat bedwelming werkelijk veel fijnel'le wijzigingen in
Da
den groei en de ontwikkelin,g kan
a te weeg brengen is,, ten
minste voor planten,
studien van
a
, door de merkwaardige
aa
a
J 0 han
Aan dezen gelukte het,, door een
J
a n sen bewezen.. Aa
voorbijgaande
bedwelming,, slapende
knoppen wakker
te
aa
a
a
maken.
resultaat
was
a
. Het
H
a
a geheel onverwacht,
a
, en toch kan
a
iedereen zich gemakkelijk
van
a
a de juistheid overtuigen.. Onze
O
boomen en heesters,, onze bloembollen en knolgewassen
a
hebben ''s winters een periode van
a rust,, die niet eenvoudig
het gevolg van
Dit blijkt terstond wanneer
a
a de koude is.. D
men bedenkt,, dat
a de term winterrust het verschijnsel eigen-lijk zeer onvolkomen uitdrukt.. Want
hyacinten
en tulpen
Wa
a
en tal
bolgewassen
rusten eigenlijk des zomers..
a van
a andere
a
a
Als in het voorjaar
A
aa hun bloemen
D uitgebloeid zijn,, kunnen
zij nog zaad
maken,
lang,
aa
a
, en moeten zij,, b.v.
. . een maand
aa
a ,
door middel hunner bladeren
het
voedsel
maken
dat
voor
a
a
a
het verdere leven van
a den hoI,, tijdens de periode van
a rust,,
noodig is.. Maar
als de warme
zomermaanden
intreden.,,
Maa juist a
a
aa
beginnen zij deze periode,, en daaruit
voIgt,, dat
aa
a gebrek aan
aa
warmte
daarvan
klaarblijkelijk
niet de oorzaak
Zoo is..
a
aa a
aa
aa is.. Z
het met tal
a
, waarvan
aa a men de bladeren
a
a van
a voorjaarsplanten,
aa
DOg eenigen tijd in den zomer ziet,, maar
die
vroeg
of laat,
aa
a
ter ruste gaan,
v66r het einde van
aa , lang
a
a den herfst..
Er moeten dus inwendige,, van
het jaargetijde
onafa
E
a
aa
hankelijke
oorzaken
zijn,, die deze' rust bewerken.. Daa
Daar-a
a
naast
kan
aa
a 's
' winters de koude de ontwikkeling vertragen,.
a
,
en iedereen weet dat
enkele
te
vroege
en
te
warme
voora
a
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-- 302302 jaarsdagen
de knoppen er toe brengen kunnen v66I' hun
aa
a
a weI in het voorjaar,
tijd nit te loopen.. Maa
J\'Iaar dit kan
aa , docll
niet in den eigenlijken winter,, vooral
a niet in ''t begin daarvan
aa a
geschiec1en.. Men
kan
van
M
a dit bewijzen door takken
a
a allerlei
a
boomen en heesters af te snijden eD,, in wat
a water,
a , in een
warme
kamer
te plaatsen.
men dit in F
Febrllari
of
a
a
aa
. Doet
D
a
Maart,
dan
ziet
men
weldra
de
meeste
knoppen
zwellen,
en
a
a
Maa ,
,
een aantal
en ])un bladeren
en bloem-a open barsten
a
aa a er van
a
knoppen ontplooien.. Doet
men het in O
October of N
November,,
D
zoo blijven de takken
echter werkeloos.. T
Toch is alles
of
a
a
ten minste nagenoeg
alles in hen vool" het hernieuwde
a
a
blijkt juist uit de aether-proeven.
van
1leven, gereed.. Dit
D
a
a
Johannsen.
wat
. Want
Wa
a men door eenvolldig verwarmen
J
a
a
niet kan
bereiken,, kan
men daardoor
weI verkrijgen naa
a
a
aa
een voorbijgannd
bedwelmen.. Men
zet de takken,
aa
M
a
, ll.a
a ze
afgesneden
te hebben,, en liefst zonder water
in een groote
a
a
metalen
kist met goed slllitend deksel,, of ook onder een
a
g'lazen
stolp of in een flesch met wijden hals,
a
a , en voegt
daaraan
afgemeten hoeveelheid aether
toe.. JYlen
laat
a
aa aa een a
M
aa ze
e1" twee dagen
in,, en herhaalt
daarna
a
aa
aa a zoo noodig' de be-werking nog eens.. Zet
men ze nn in wat
op een
Z
a water
a
verwar.mde
plaats
dan
ziet
men
ze
spoedig
uitloopen,
a
aa
a
, ten
minste verscheidene soo1"ten,, want
de vereischte hoeveelheic1
a
proces,, dat
aaether is niet voo1" aaIle dezelfde.. Dit
D
a in het
klein zeer ver1"assende
uitkomsten geeft,, heeft in de laatste
a
aa
jaren
in. het groot in de praktijk
ing~aDg
g~evonden voor
a
a
a
het forceeren van
het is daardoor
moge-a seringen.. Want
Wa
aa
lijk geworden,, den bloei dezer strlliken in Ja
Januari
en
a
December eenige weken te vervroegen,, en. zoodoende om-D
streeks K
Kerstmis en N
Nieuwjaar
aa a groote hoeveelhedell
aa daarvan
hloemtrossen in den handel
te
brengen.
aa
a
. En
E merkwaardiger
wijze groeien de trossen na
het
aetheriseere:J
zooveel
sneller
a
a
2
dan
a de meerdere kosten van
a
a bij het gewone forceeren,, dat
de installatie
en toepassing
van
a a
a
a dit proces geheel opgewogoen
o aa
worden door de besparing
aan brandstof,
a
a
, die het kortere
forceeren in de kassen
llatuurl~jk
met
zich
Yoert..
a
a
Zoo
hebben
,wij
in
aether
en
hetzelfde
gelclt van
Z
.
a
a
chloroform -- een zeer merlrwaardig
middel om aallerlei
aa
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WlJZlglugen i l l het
a ontwikkelingsproces te voorschijn te
roepen,, en het
a spreekt van
a zelf,, dat
a na
a zulke onverwachte
a
en uiteenloopende feiten,, aals die van
Wi
en van
W 1son
0
a
a
J 0 han
reeks van
J
a n sen,, nog een lange
a ontdekkingen op
a
dit g'ebied mag
a 'iVorden verwacht.
a
.
Va
Van geheel aanderen aa
aard zijn de studien van
a L
L 0 e b in
Oalifornie
en van
age
in
Parijs
omtrent
den
invloed
van
Oa
a Del
D 1a
Pa
a
opgeloste stoffen en van
gassen
op de ontwikkeling van
a
a
a
eieren.. O
Oak zij gebruiken bij voorkeur de eieren van
a zee-sterren en zee-eg~e
Is.. Als
zulke eieren bevruch t worden,, ge-A
beurt €r tweeerlei.. E
Eensdeels brengt het mannelijk
element
a
a.e eig'e"usehappen
van
den vader
op
de
kiem
over,
a
a
a
, en be-werkt zoo de gelijkenis del' kindercn op hem,, wat
a bij ODS
mensehen zeer bekend is,, en bij bastaarden
een zeer be-a aa
langr~jke
1'01 speelt,, maar
overal
a
aa wat
a natuurlijk
a
a bij planten
a
en dieren het meest wezenlijke deel
a del' bevruchting is..
l!aar
Maa dit is volstrekt niet het eenige,, wat
a de mannelijke
a
eel bewerkt.. I-Iet
ei bevindt zich in rustenden toestand,
H
a ,
en moet daaruit
worden opgewekt,, om zich verder te gaan
aa
aa
ontwikkelen.. Dit
gebeurt un niet door die overbrenging
D
del" erfelijke eigenschappen,
a
, maar
aa door een aafzonderlijke
werking.. B
B~j sommige planten
en. met name
bij vele
Orchi-a
a
a O
(leeen vindt zulk een werking~ zelfs reeds v66r
de
bevruchting
56
plaats,
aa , en g~aat
aa er van
a de stllifmeelkorrels en haar
a buizen.
iets uit,, ""vat den groei del" zaadknoppen
bevordert.. Zonder
aa
Z
{lien prikkel worden z~j in die gevallen
nooit normaal
a
aa en
voor de bevruchting geschikt..
Men lrau
zij'de onderzoekingen del' genoemd-e
M
a un,, dank
a
geleerden,, die twee belangrijke
werkingen van
elkander
a
a
a
scheiden.. -Want
men kan
Wa
a den groeiprikkel,, als
a ik het
a zoo
eens
noemen mag,
element uitgaat,
a
a , die van
a het
a mannelijk
a
aa ,
vervangen
door iets aanders.. Dan
a
Da zal
a het
a ei zich ontwikke-len,, zO'nder in den eig-aenlijken zin van
a het
a woord bevrucht
te z~jn,, en daarom
pleeg·t men dit proces parthenogenesis,
aa
a
,
en weI in dit bizondere geval,
parthenogenesis
a
, kunstmatige
a
a
te noemen..
L 0 e b ontdekte dit door het
L
a gebruik van
a opgeloste
zouten,, en met name
van
chloormagnesium,
dat
a
a
a
, a in het
a zee-
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water
weI aa
aanwezig is,, maar
niet in voldoende
aa natuurlijk
a
a
hoeveelheid om die onnatuurlijke
ontwikkeling
te bewerken..
a
Voegt men er echter wat grootere hoeveelheden van
aan
V
a aa
het
toe,, waarin
de eieren va:n
a zeewater
a
aa
a zee-sterren,
, zee-egels
en zee-appels
liggen,, dan ziet men deze
tot jonge larven
a
-a
a
worden,, oak zonder bevruchting.. Eenige
andere zouteI;l zijn
E
a
eveneens in staat,
den
aa , dit gevolg te bewerkene. Het
Ra maakt
aa
indruk aalsof het
door een of
a ei rustend gehouden werd
a
aandere onbekende maar
aa op den groei belemmerend werkende
oorzaak.
mannelijk
element en de genoemde zouten
aa . Het
R
a
heffen die oorzaak
0p,
lassen
haar
a misschien eenvoudig op,,
aa
,
zoo zij een bepaalde
stof
is,
en
veroorloven zoo den voort-aa
,
g'ang
del" ontwikkeling..
a
Delage
heeft nu aa
aangetoond,, dat
zouten ook
D
1a
a behalve
a
gassen,
koolzuur,, zulk eene werking- hebben..
a
, en met name
a
Gasvormig-e lichamen
hebben bij zulke proeven allerlei
a
a
Ga
voordeelen boven opgeloste zouten.. Men
behoeft
slechts
M
een stroom van
koolztlur uit Peen ontwikkelingsflesch,, of
a
uit een gewonen syphon van
koolzuurhoudend mineraala
aa water
te leiden,, om de eieren,, die er in lig-g-en,, tot onta
wikkeling te doen komen zonder bevruchting.. Zouten
werken
Z
altijd
op
een
aantal
eieren
schadelijk,
maar
koolzuur
kan
a
aa a
a
,
aa
ze bij honderden doen groeien;, zonder dat
a er een enkel
verloren gaat
achterlijk blijft.. Daa
Daardoor
aa of ook slechts a
geeft het
aan de hand,
a koolzuur een middel aa
a , om de onbe-vruchte eieren in hun verderen levensloop te bestudeeren",
iets wat op dit oogenblik nog zeer moeilijk is,, daar
a men met
de vereischten van
het
leven
van
jonge
zee-appels,
a be-a
a
a
-a
, ook na
vruchting del" eieren,, in een aaquarium
nog zeer onvoldoende·
a
bekend is.. In
aquarium
moet
voortdurend
a men het
a water
a
I een a
a
in. beweging houden,, en daarenboven
moet
aa
a men zorgen,, dat
a
voedsel in overvloed voorhanden
zij.
Dit
voedsel
nu
bestaat
a
. D
aa
in aallerkleinste organismen,
a
, bijna
a onzichtbaar
aa klein,, die in
het
in onnoemelijk aa
aantal
a zeewater
a
a voorkomen,, en die door'
de larven
del" zeesterren worden gegeten.. Deze
plantaarDa
1a aa a
dige en dierIijke,, microscopisch kleine wezens vormen een
deelvan
der 'zee drijvende of Iiever'
a
a de in de bovenste lagen
a
gewoon is het
zwevende wereId,, die men tegenwoordig
a
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plankton
te noemen.. P
Dit plankton,
ik trouwens
a
a
, waarop
aa
later
nog terug zal
a
a moeten komen,, is de groote bron van
a
het voedsel voor aalIes wat
in
z~e
leeft,
tenminste
wat
het
a
,
a
dierenrijk betreft,, en grootere planten
zijn in de zee zooals
a
a
men weet betrekkelijk zeldzaam,
aa , en eigenlijk beperkt tot
de kusten en tot de enkele,, drijvende sargasso-zeeen.
a a
. Dit
P
microscopische voedseI moet men vermengen met het zee-water,
de larven
leven,, en dit heeft,, bij htln vraata
, waarin
aa
a
aa zucht,, groote· moeielijkheden,, doch het is hier de pIaats
aa
niet,, daarop
nader
in te gaan.
aa
a
aa .
Genoeg zij het,, er op gewezen te hebben,, dat
G
a eieren
zonder bevruchting tot larven
kunnen worden.. En
a
E kunnen
zij dit,, zoo zouden zij het wellicht ook met een gedeelte-lijke be-vruchting kunnen,, en misschien met een gemis van
a
slechts enkele del" vertegenwoordigende deeItjes van
de
a
erfel~jke eigenschappen
van
a
a den vader.
.
a
Evenals
van
E
a
a chloormagnesium,
a
, zou men ook de werking
van
zwakke
vergiften
op
den
aanvang
van
a
a
aa a
a het ontwikke-lingsproces kunnen bestudeeren.. PDavenport
heeft aana
0
a getoond,, dat
van
a er een zeer groote mate
a
a overeenkomst
bestaat
aa tusschen de werking van
a vergiften op het mensche-lijk lichaam
en op verschillende soorten van
dieren..
aa
a lagere
a
]'Iet
name
kunnen
in
vele
gevalIen
dieren
aan
bepaaIde
M
a
a
aa
aa
vergiften gewend worden,, door de dosis langzaam
te doen
a
aa
toenemen.. E
Er ontstaat
a een soort van
a immuniteit,, en.
aa dan
deze treedt,, aal naar
der onderzochte voorwerpen,,
aa gelang
a
uu eens vroeger,, dan
in.. Zoo
men nu aan
a weer later
a
Z
aa mag
a
nemen,, dat
bij
een
fijner
uitwerken
van
dit
beginsel,
ook
a
a
,
de vertegenwoordigende deeltjes der erfelijke eigenschappen
a
in een ei in verschillende mate
gevoelig zullen blijken te
a
zijn voor zulke vergiften,, dan
dat
a ontstaat
aa de kans
a
a men
daardoor
sommige kan
elimineeren,, zonder de overige aal
aa
a
te zeer te schaden.
Zoodoende zou men aallicht,, i~, de ont-a
. Z
wikkeling van
de
kiem
en van
a het jonge dier uit het ei,,
a
enkele bepaalde
eigenschappen
kunnen onderdrukken..
aa
a
Allerlei aandere invloeden zouden kunnen worden be-A
studeerd,, en onder deze bieden wellicht de stralen
van
a
a
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Rontgen,, en de radio-activiteit
van
B
a
-a
a het nieuwe element
a
a
a
radium,
bizondere
kansen
van
slagen
aan.
Van beide zijn
a
,
aa . Va
reeds uiterst belangrijke
werkingen op het levend organisme
a
a
bekend,, die deels aals genezing,, deels aals schadelijke
ver-a
is in sommige gevallen
aanderingen van
a beteekenis zijn.. Ook
O
a
11un invloed op de ontwikkeling van
a jonge dieren uit het
ei nagegaan.
Zoo
kan
de
groei
der
organen
van
a
aa . Z
a
a
a de donder-padden,
die
uit
de
kikvorsch-eieren
ontstaan,
op
belangrijke
a
,
aa ,
a
punten gewijzigd worden door de stralen
die van
a
a radiuma
bromide en aandere radium-zouten
uitgaan.
a
aa . IIn normale
a
g'evallen
verandert
bv.. de vorm van
a
a
a den kop na
a omstreeks
acht
dagen,
de
hals
wordt
onduidelijk
en
de
uitwendige
a
a
,
a
ademhalingsorganen
worden door inwendige vervangen.
a
a
.
a
a
Maar de radium-stralen
belemmeren deze processen,, en
Maa
a
- a
inplaats
van
aa
a te verdwijnen,, wordt de hals
a door het ontstaan
aa
van
huidplooien duidelijker.. IIn jongoe zee-appels,
a
-a
, die zich
uit eieren ontwikkelen,, kan
den geheelen bon,,"
a het radium
a
der ingewandsholte
wijzigen.
Wijzigt
men
nu de intensiteit
. W
a
van
ook de
a de inwerking van
a het radium,
a
, zoo verandert
a
uitwerking,, en voor zoover de waarnemingen
thans
reeds
aa
a
inzicht veroorloven,, kan
wer-een
a
a men zeggen dat
a zwakke
a
kingen dikwijls de levensfunctien bevorderen,, terwijl sterkere
ze vertragen
of belemmeren.. Zeer
sterk
behoeft de werking
a
a
Z
dan
ook niet te worden,, om plaatselijk
en]rele org'anen
of
a
aa
a
cellen geheel te dooden.. Ook
in dit opzicht g-eedragen
zich
O
a
heeft Sod
dy
verschillende cellen verschillend,, en onlangs
a
S
voorgoesteld om de radio-activiteit
van
het
thorium,
die
zooa
a
a
-a
is dan
zelf,, te gebruiken
veel zwakker
a
a die van
a h,et
a radium
a
OlU de microben der longtering binnen in het
te
a lichaam
aa
dooden.. De
zoo goed
B longen zouden daarbij
aa
a als
a onbeschaadigd blijven.. Hoe
dit ook zij,, de hoofdzaak
H
aa is voor ou.S
dat
ook
hier,
evenals
in
de
vorige
gevallen,
aan-, krachten
a
aa
a
,
a
a
wezig zijn,, die bepaalde
deeltjes
meer
en
aRdere
veel
minder
a
a
aa
in hun levensfunctie en ontwikkeling tegenwerken,
a
, en
evenals
wij dit reeds herhaaldelijk
g,edaan
a
aa
aa hebben,, kunnen
wij ons ook hier voorstellen dat
a een fijnere uitwerking van
a
het
beginsel
eenmaal
tot
een
scheiding
onder
de
vertegena
aa
-

,

-
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woordig'ende deeltjes der erfelijke eigenschappen
In het
a
a ei
zal
a kunnen leiden..
Maa ik heh wellicht reeds te veel
Maar
a feiten en verschijn-selen 11it te zeer uiteenloopende deelen
del" natnurwetenschap
a
a
a
aangehaald.
a
aa . Bij
B de volkomen onzekerheid die hier uit den
aard del" zaak
aa
aa nog heerscht,, zon een
a verdere beschouwing"
vall
al te vermoeiend worden.. ~rijn
doel
a dit punt allicht
a
a
M
,vas
dan
ook
slechts
aan
te
toonen,
dat
de
zuster-wetena
a
aa
, a
schappen,
a
, vooral
a in haar
aa nieuwste ontdekkingen een schat
a
van
feiten aa
aanbieden,, die aals uitgangspunten
voar onder-a
a
zoekingen op het
a gebied del" experimenteele evolutie kunnen
dienst doen..
Daarom
is een del" eerste vereischten voor dell g"oeden
Daa
gang
van
de werkzaamheden
op dit nieuwe laboratorium,
a
a
aa
a
a
,
nat
men zooveel mogelijk op de hoogte blijve van
a
a het
a
Jlieuwste wat
andere wetenschappen
ontdekt wordt..
a in aIle
a
a
a
Natuurlijk kan
niet alles
van
zijn.. Maa
Maar men
Na
a
a
a toepassing
a
weet vooruit niet,, op welken weg
een
ontdekking
zal
a
a te
vinden z~jn.. De
eene poging kan
D
a mislukken,, terwijl de
andere g·elukt.. Ra
Het komt er slechts op aa
aan,, de g'unstige'
a
gelegenheden niet voorbij te laten
gaan.
En om daarvoor
a
a .. E
aa
te zorgen moet men op aalles voorbereid zijn.. Zeer
dikwijls
Z
hangt
een belangrijke
ontdekking af vall
een toevallige
a
a
a
a
kennismaking
met een of aander nieuw feit,
andere
a
a , of een of a
nieuwe gedachte,
toepassing
te
a
, die plotseling blijkt van
a
a
kunnen worden op het
men juist bezig is..
a werk waarmede
aa
dit werk in vollen gang,
aIle
IIs dan
a
a , en beschikt het
a over a
methoden en hulpmiddelen die noodig zijn om het nieuwe
gezichtspunt terstond aa
aan de ervaring
te toetsen,, dan
a
a is
\vellicht de ontdekking ineens gedaan
aa en misschien tevens
voltooid.. IIs men echter of niet voldoende
aal halverwege
a
voorbereid in eigen werk,, of niet voortdurend op den 11itkijk
naar
aa wat
a het
a Ctoeval
a soms brengt,, dan
a gaat
aa de gelegenheid
ongemerkt Yoorbij,, en jaren
kunnen
verloopen,
a
, eel"
a zich een
tweede voordoet.. Naa
Naast grondigen aarbeid aacht ik daarom
aa
een voortdurende aalgemeene orienteering een eerste ver-eischte voor welslagen.
a
.
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De
a echter nog van
a geheel
D experimenteele evolutie kan
a
andere
gezichtspunten
uitgaan
dan
de
tot
nu
toe
ontwikkelde,
aa
,
a
en daarbij
geheel aandere wegen van
onderzoek inslaan.
aa
a
aa .
Zulk een weg is die,, welken men vroeger algemeen
de studie
a
Z
der generatio'
spontanea
Maar toen had
a
a a noemde..
Maa
a men,,
omtrent wat
a men mocht verwachten,
a
, nog slechts uiterst vage
a
en grootendeels onjuiste voorstellingen.. PPas
t
e
u
r
's
onta
'
dekking der bacterien
heeft hier veel verkeerde denk-a
beelden opgeruimd.. Want
mogen de bacterien
ook nog zoo
a
Wa
klein zijn,, en voor het g'ewapend
oog een ook nog zoo
a
eenvoudigoen bouw vertoonen,, toch leeren ons hl1n zoo
lliterst verscheidene,, scheikundige en physiologische wer-kingen,, dat
volstrekt niet zoo primitief
a hun binnenst maaksel
aa
zijn kane
is dan
van
a
a . Men
M
a ook reeds lang
a het vermoeden
terug gekomen,, onder hen de meest oorspronkelijke wezens
te zoeken.. Vooral
de overweging bijgedragen,
V
a heeft daartoe
aa
a
,
dat
zij
aIle·
of
van
de
weefsels
van
hoogere
planten
en
a
a
a
a
a
dieren,, of tenminste van
afvalproducten
leven.. Z
Zij
a hunne a
a
van
afhankelijk
en
zijn dus in hun geheele bestaan
a deze a
a
aa
men kan
a zich dus moeilijk voorstellen,, dat
a zij,, in het begin
van
a den biologischen tijd,, aan
aa deze zouden zijn voorafgegaan.
a
aa .
Hierdoor
komen
wij
als
van
zelve
tot
de
vraag,
waar
H
a
a
aa ,
aa
men zich dan
voorstellen moet,, dat
a
a het eerste leven ont-staan
del" zaak
die
aa is,. Dit
D nu is uit den aard
aa
aa een quaestie
a
thuis behoort op het gebied van
a het verre verleden,, en dus
in de palaeontologie.
a a
. De
D leer del" voorwereldlijke planten
a
en dieren aantwoordt op onze kwestie echter met een groot
bezwaar.
In fossielen toestand
kan
men natuurlijk
niet
aa . I
a
a
a
verwachten,
a
, dat
a van
a de bedoelde verschijnselen iets zal
a zijn
overgebleven.. IIntegendeel,, er is in het aalgemeen al
a een
vrij hooge graad
van
noodig,, zal
of
a
a organisatie
a
a
a een plant
a
dier kans
heb1;>en
om
zijn
overblijfselen
of
indrukken
in
de
a
gesteenten aachter te laten.
En die b.oogere bouw,, gepaard
a
. E
aa
gaande
met een grootte,, die de eerste levende wezens zeer
aa
zeker niet bereikt kunnen hebben,, sluit de studie van
a het
bedoelde verschijnsel op palaeontologisch
gebied geheel van
a a
a
de ervaring
uit..
a
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309Wij komen dus hier op een g"ebied van
W
a reine fantasie.
a a .
Maar
een vrije fantasie.
zij is g"ebonden
Maa niet van
a
a a . Want
Wa
aan de bekende feiten,, die haar
aa
aa binnen vrij enge grenzen
beperken.. E
En met deze beperking kan
a zij ons van
a groot
nut zijn om ODS een nieuwen weg te wijzen,, waarlangs
aa a
wellicht de studie der experimenteele evolutie zou kunnen
worden aangevat.
aa
a .
(Slot
volgt).) .
(S

DUIN-SONNETTEN
D U IN· SON NETT E N
DOOR
B

SEERP
SEERP ANEMA.
ANEMA .

I.
I.

VAARWEL.
VAARWE
L

o weet ge ''t weI,, dat,
a , als
a de zomer vlucht,,
de herfst nog enk'Ie
pleegt te geven,,
' dagen
a
die met een aadem van
a herboren leven
te vullen- schijnen aard
en zee en lucht?P
aa
Dan
in haar
Da scheert de ziel,, een zwaluw
a
a vlucht
nog eenmaal
de zonnig-zoele
dreven,,
B aa langs
a
",vaar
a Mei
M en zomer als
a herinnering zweven
met snelle weeIde,, voor zichzelf bedncht..
Dier dagen
eene'' blikte ik hoog van
P
a
a 't
' d uin ;;
de zonne dook naar
rijk der golven,,
a 't
' kalme
a
het weenend hoofd met nevelen omwonden..
Vaarwel van
bij ''t puin,,
''t Vaa
a 't
' hart,
a , dat
a sprakeloos
a
waarin
z'n
aa
' hoop voor immer ligt bedolven,,
z'n
kent,, heb ik haar
' glimlach
.
a
a nagezonden.
a

II.
IL

DE KRAANVOGEL.
DE
KRAANVOGEL .
En krijschend zoekt de kraan
nest,,
E
aa het wachtend
a
als
d'
avondzonne,
neigend
naar
de
,kimmen,
,
,
a
' a
,
a
het land,
a , de zee en ''t wolkenlooze west
van
gloed ziet glimmen...
a stillen,, avondlijken
a
Hij rekt den hals;
H
a ; z'n
' vlengelpogen prest
den sluimerenden wind,, den aal te tragen
a
yoor 't
harte
dat
verlangt,
tot
sneller
dragen;
a
a
,
a
;
'
a
hem antwoordt
reeds van
a ver het luistrend nest..
a
En H
Heere,, als
avondzonnedalen
E
a ik bij 't
' a
a
langs
duin
en
zee
een
hart
vol
liefde
beid,,
a
a
dan wacht
mijn
stem
geen
vreugdevol
herhalen;
a
;
a
of stile. ..
. . is 't
' niet dat
a daar
a een ziele schreit,,
maar
kracht
moet
falen...
'
a
a
a
.. .
aa ver,, dat
a mijner vleug'len
o
felste
folt'ring
van
mijn
eenzaamheid!
aa
!
0
'
a

III.

AVON DSTON
OSTON DE.
AVON
DE .
Roe dartelt
als een heerde welig vee
H
a
a
van
en hooggerugde rammen
a ooi en lam
a
a
het duinenleger langs
de
kalme
zee,,
a
a
gedoopt in ''t goud der laatste
zonnevlammen.
aa
a
.
Geen herdersstaf
G
a beheerscht z-e,, zoo gedwee
en willoos rijen zich haar
aa ronde kammen,
a
,
tot waar
in den groenen vree
aa ze dalen
a
van
omloofde eikenstammen..
a wei en schaarsch
aa
a
.
Daar in de vert met koelen najaarsdamp
Daa
a aa
a
gesluierd,, bidden spitse dorpetorens;;
elks naam
is roep uit grijze erinnering..
aa
Des avondhemels
eeuw'ge
droomenlamp
D
a
'
a
heft reeds in 't
horens
' diepe zuid de zilv'ren
'
en wijdt het peinzen aa
aan wat
verging..
a lang
a
' -G a
's-Gravenhage,
a , Sept.
S . '04.
'04.

lETS OVER
OVER DEN
DEN INVLOED
INVLOED VAN
MUZIEK
IETS
VAN MUZIEK
BIJ DE
BIJ
DE OPVOEDING
OPVOEDING
DOOR
DOOR

CHRISTIANA A.
A. OUDSHOORN.
CHRISTIANA
OIJDSHOORN.

UJ ne chose belle ne meurt pas
a sans
a
avoir purifiee quelque chose..
a'

MAETERLINCK.
MAETEJ
LINCK .

Klein
K
Lteer roze wezentje,, nog sluimerend aals een
engeltje,, nog weenend zonder verdriet,, nog lachend
je luide
a
kraailachjes
gul-uit
om
blinkende
voorwerpjes
of een
aa a
spelend zonnestraaltje.
aa
.
Klein raadseltje,
ik zie het puur-reine
van
. • • .. K
aa
, als
a
a
je blanke
lichaampje,
van
a je vormpjes,,
a
aa
, ''t onschuldig-ronde
dan
.....
a beklemmende angst
a
a bekruipt roij soms iets als
En
heel
voorzichtig,
met
eerbied,
beroer
ik
je
teere
E
,
,
Iichaampje,
als was
Zacht zijn de
aa
, a
a je een lelienblad....
a . . . . Za
woordjes,, die ik je toe wil fluisteren,, zacht
de melodieen
a
die ik je wil voorzi:Q.gen,, want,
a , wa~
a daar
aa binnen in je leeft
en aal de indrukken door je fijne zintuigen opvangt
...
a
. . . 't
is je zieltje,, teerder,, fijner en onbevlekter nog dan
a een
lelienblad
a .••••
En
nog
a
E dan
a te weten,, d-at
a zulke wezentjes,, voor alles
zoo gevoelig,, soms opgroeien te midden van
a vuilheid en
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ruwheid,, van
onverschilligheid en geen vel"antwoording
a
a
voelen,, dat
a de slechtste moeder,, de lichtzinnigste vrouw
zoo'n
a bezitten en ''t haar
aa onverschillig voorbij
' wezentje kan
gaat,
aa , zonder dat
a ze iets heeft gevoeld van
a reine schoonheid,,
die ze niet heeft gekweekt,, die ze heeft verloren doen gaan,
aa ,
,erg"el" nog'" ...
. . . die ze zelf soms heeft bevlekt..
Ach
en het behoeven nog niet eens slechte moedel"s te
A
zijn,, die de verantwoording
vool" de ontwikkeling van
a
a het
zieleleven niet voelen.. Z
Ze hebben hare
kinderep. innig lief,,
a
ze verzorgen ze trouw,, ze kleeden ze op 't
' liefst en doen
,toch soms onbedacht~ame
dingen ten nadeele
van
hare
a
a
a
a
a
lieveling·en..
Over een van
a deze dingen wilde ik sehrijven..
O
Vool" een oppervlaklrig
opmerl\:er is het reeds zeer
V
a
'zeer dllidelijk,, dat
a een kleine wereldburger steeds bezig is
nieuwe indrukken op te vangen
en in ''-b hoofdje te verwerken..
a
Staart
een baby
u aa
aan met die echt baby-achtige
ver-S aa
a
a -a
vvonderde staaroog"en
dan
al spoedig klaar
aa
a is men a
aa om e~n
'blinkend voorwerp b.v.
. . horlogoe of ketting" VOOl' ''t weet-giel"ig gezichtje te hOllden en in de meeste gevallen
zullen
a
"de bolle handjes
't
grijpen,
't
mondje
gaat
al
verder
open
a ]
'
, '
aa aI
in verrukt gekraai
is in beweging..
aa en 't
' geheele licllaampje
aa
Dat ''t gezicht dus een van
Da
a de zintuigen. is,, dat
a 't
' eerst
tot baby
spreekt,, is aalgemeen bekend;; doch is er nog een
a
voornaam
zintllig dat
aa
a over ''t hoofd ,vordt gezien n.l.
.1 . het
gehoor.. Meestal
wordt
juist
dit
fijne
zintuig
van
baby
al
M
a
a
a
a
zeer stiefmoederlijk bedeeld met schoonheids-indrukken.
.
En toch moet men den invloed ervan
E
a niet te gering schatten.
a
.
"Wie weet niet,, dat
W
a baby
a
''t aa.llereerst kent en luistert
'naal"
moeders stem,, waarsch~jnlijk
omdat
aa
aa
a die hem ''t meest
liefdevol in de ooren klinkt..
Prof.. Friedrich
Zi mmer gaat
P
F
Z
aa zelfs zoo ver dat
a hij
In een van
a zijn opstellen vertelt:: 11))
"Men verhaalt,
Middeleeuwen een keizer be-,,M
aa , dat
a in de M
1) O
Overgenomen in B
Breslauer's
~fethodiek..
1)
a
' M

-
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a eenige zuigelingen groot te brengen zonder een
volen had
enkel woord met hen te spreken,, noch eenig geluid te
geven;; de legende deelt
verdeI' mede,
a
a , dat
a de kinderen
stierven omdat
a ze niet door de moeder in slaap
aa werden
a
gezongen."
."
E verder::
En
,,B
"Bekend is het
a dat
a de moeder door 11et zingen van
a
een wiegeliedj e bij verscheidene m nsici van
a beteekenis de
melodieen in 't
' 001' en zoodoende de vroege liefde tot muziek
in ''t gemoed heeft gezongen."
."
B
Bewijzen. van
a den invloed nn juist van
a het wiegelied
zouden moeielijk te noemen zijn.. W
vVel echter moet
a de
.muziek in het
a huisgezin
a
aal zeer vroeg invloed op de kin-deren hebben..
Van M
Men del1550
s soh n vertelt men,, dat
Va
a
a hij een rnl1zikale
illoeder had.
a .
E
E h r IIi c h zegt in zijn "beroemde
pianisten"
,,
a
" van
a hem::
"Zeer gunsiig waren
voor zijn ontwikkeling op het
a
a gebied
del' kunst de muziekuitvoeringen,, die iederen Zondag
Z
a in
het ouderlijlc huis gegeven. werdell.."
a
.."
Vi 0 t t aa vertelt in zijn:: ,,I-I
"IIelden der Toonkunst"
dat
V
5
a
,de liefde van
Lis
z
t
voor
gewijde
muziek
en
zijn
neig-ing
a L
om geestelijke te "vorden,
te danken
zijn aan
a
, hoofdzakelijk
a
a
aa
den diepen indruk,, die de eenvoudige ceremonieen in het
a
dorpskerl{je in zijn geboorteplaats
aa op hem aals kind maakten.
aa
.
Van Chopin
zegt E
Ehrlich:: "Zijn
ouderlijk huis was
Va
0
,,Z
a
een kweekplaats
van
zeden,, wat
aa
a fijne harmonische
a
a voor de
geheele volgende levensrichting van
a den knaap
aa van
a groote
beteekenis was.
Frederic was
a . F
a een kind met een teeder
'zenuwgestel;; muziek maakte
aaltijd een diepen indruk op hem."
aa
."
Dat opvoeders dan
Da
a toch niet te licht hier over denken..
Dat ''t kinderoor toch niets bereike dan
Da
a wat
a schoon is en
,velluidt.. Waa
vVaarom ook niet voor ''t kle'irne c'riticu,sje uw
schoonste liederen gezongen,, gij,, die om niets
ter
a
a wereld
in gezelschap
zoudt lijden..
a fiasco
a
1Ik bid u,, voedt ''t kleine zieltje met- schoonheid!!

Ook wanneer
ze baby
rtf zijn is ''t verwonderlijk wat
O
a
a
a

-
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grooten invloed de menschelijke stem,, muziek,, kortom alles
a
wat ''t gehoor opvangt
op
de
kindoren
kaJl
hehben.
Hoe
a
. H
onderscheidt een kind op meters aafstand
de verschillende
a
stemmen van
huisgenooten en lrennissen.. W
a
Waat ~an men
aan
hooren uit welke kringen het is,, met welke
aa
aa zijn taaltje
vriendjes en vriendinnetjes het omgaat.
Hoe merken be-aa . H
schaafde
ouders
reeds
spoedig
op
wanneer
het kind te veel
aa
a
aan meiden en kindermeiden is overgelaten,
aa
a
, hoe spoedig
neemt het onzuiver Nederlandsch
over.. Wie
N
a
W spreken duideIijker in dialect
dan kinderen?P
a
Wie ''t meesterwerk van
B r us s e ,,B
"Boefje"
W
" heeft ge-a B
lezen,, heeft zich vast
verwonderd
hoe
dat
a
a gauwdiefje,
a
,
mishandelingen,
ongevoelig voor lichameIijke
a
a
, die van
a zich
"ze kenne me niet zoo hard
slaan,
zeIf verklaarde:
aa
: ,,
a
a ., dat
a 't
'
me pijn doet"
a kereltje pIotseIing in snikken uitbarst
" hoe dat
a
bij een vermaning
op zachten,
a
a
, treurigen toon uitgesproken
"omdat
hij
der
niet
tegen
kan,
,,
a
, tegen zulke treurige woorden."
."
En invIoed van
E
a muziek?P
Zie die aa
aardige jongen met armen
en beenen de maat
Z
a
a ,
slaan
marsch.
a op een militaire
a
a
.
Heeft u weI eens de uitstekende FrobeI-speIen
bijge-H
F
zang,
actie
en
woord
zoo
heerlijk
samengaan?
woond,, waar
a
a , a
a
aa P
Zie die kleine kleuters ''t hoofdje treurig op zij doen wanneer
Z
a
ze zingen van
dat
hoor ''t arme
a ''t haasje
aa
a getroffen is:: "Ach
,,A
a
haasje
klagen,
, uit is 't
a
aa
a
' met zijn levensdagen."
."
En dadelijk
daarop
Ievendig en bevelend::
a
aa
E
"Hector,, hector aapportez,,
,,H
Breng eens gauw
dat
mee."."
B
a
a haasje
aa

MaandbIad
Mevrouw Ma
Marie de B
Bock-Har-Ha IIn het Maa
a van
a M
den be r g yond ik onIangs
een aIleraardigst
spelletje::
a
a
aa
Varen.
' van
a deze hoogst
Va
. 1Ik durf niet zeker zeggen of 't
begaafde,
vrouw zelf is of weI van
Heer
a
a den D
aa
, sympathieke
HHaanstra,
a a
a, maar
aa ik heh het bewonderd om ''t sprekende
samengaan
a
aa en weergeven van
a woord,, meIodie en rhythmus..
Mij
dunkt
wanneer
de
kIeuters in een bootje
] zitten in
M
a
de speelzaaI
en
zich
verbeeIden
dat
't
wiegt
op
de golven,,
a '
aa
dan voelen ze ''t wanneer
ze zingen:.:
a

- 317317 ,,W gaan
aa vareu,
a
,
"Wij
a
, wij gaan
aa vareu,

Ziet daar
Z
aa komt ons scheepje al!
a !
B
Boomend,, boomend door de baren,
a .,
Legt
ons bootje hier aa
aan waL"
L
aL"

M
~{et wat
aandacht
luisteren kinderen naar
a gespannen
a
aa
a
aa een
vertelling voor klavier
1)..
a
1)
Aan een kleinen jOllgen vertelde ik eens een jachtAa
a
geschiedenis Op ''t klalvier.
. Hij
BI wilde die telkens weer hooren.
a
en kende er duidelijk de verschillende gedeelten in terug..
' S
't
Schieten weru hem ''t eerst duidelijk,, ''t scherpe rhythmus
van
van
a ''t signaal
aa en bij de triole.n,, die ''t gnloppeeren
a
a de
paarden
na.bootsten,
h~j een beweging van
aa
a
, maakte
aa
a paardaa rijden terw~jl zijn oogjes schittrerden.. A
Als,, na
a heel wat
a
schoten een chromatisch
a
Iloopje naar
aa beneden ''t sterven van
a
het wild aa
aankondigde,, dan
aan
a zei hij bij de point d'orgeue
'
aa
''t eind gewoonlijk,, half
a triomphantelijk,
a
, half
a medelijdend::
"Nu is ie dood".
,,N
".
Jammer is het,, dat
bij de drooge doch noodzakelijke
.
a
Ja
a later
a
technische beginselen van
't
instrumentaal
onderw:ijs,
'
aa
, den
a
leerling aIle
illusie
van
vertelling
of
gevoelsuiting
ontnomen
a
a
wordt..
~Ievrouw J
J aa e II
M
11 heeft hieraan
aa door hare
a methode eenigs-zins tegemoet willen komen.. Z
Zij behandelt
b~j 't
a
' pianoa onderwijs niet iedere technische moeilijkheid vooraf
afzon~
a a
derlijk,, zooals
dat
b.v.
in
de
prachtige
Virgil-methode
wordt,
a
a
. .
a
V
gedaan,
dellleerling dadelijk
daarvoor
in stukken..
aa , doch plaatst
a
aa
aa
Of die methode in de praktijk
uitvoerbaar
O
a
aa is?P ''t IIs voor
een leek niet te beoordeele,n..
Veel
aa a zou hier weel" gezegd kunnen worden over straatmuziek,, over straatgezang.
Ook
zou
ik
zoo
graag
eens
aa
aa
a . O
Inijn spijt te kennen geven,, dat
op de
a 't
' zangonderwijs
a
Zeker,, ,op enkele scholen,, ,scholen niet wat
a betel" is.. Z
de goede niet te na
a gesproken en dat
a zijn in dit geval
a
juist de 33°0 en 40
4° kl.-scholen
wordt
een
uurtje
in
de
.-,
week er genadiglijk
voor aafgestaan.
dan
a leeren de
a
aa . Doch
D
kinderen soms zlllke onbegrijpelijke liedjes,, b.v.
. . kinderen
1)
1)
Frits".
"
.

Catherine
van
Rennes:
C
a
a
R
: Av'ontuurlijke
A

o. E..IV
IV 11
OE

tocht"" en "Kleine,
,,K

21
21
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van
9 jaar
op ,,
"de schat
a
a door wetenschap
a ver-a 9
aa een lofzang
kregen."."
Aardiger is het dan
Aa
a nog om hier de kinderen uit den
fabrieksstand
hunne eenvoudige kinderlijke lenteliederen
a
a
te hooren zingen op 't
Lentefeest.. Ze
ze
Z voelen 't
' wanneer
' L
a
zingen van:
,,'t V
Viooitje zacht
van
a : ,,'
a
a kleuren"
" van
a ,,"de schit-terende kleine boterblom."
."
Nederland
heel veel te danken
IIn dit opzicht heeft N
a
a
aan CCathel"ine
van
aa
a
a Rennes,
B
, de kindervriendin bij uit-.
nemendheid..
Eindelijk is het kind dan
E
a den lesleeftijd genaderd.
a
.
0, dat
vragen:
"is
a
0,
a de ouders dan
a toch niet allereerst
a
: ,,
die of deze leeraar
weI in de mode,, klinkt het
aa of Ieerares
a
wanneer
mijn kinderen van
a hem of haar
a les hebben?"
P" Dat
Da
a
ze toch bedenken,, dat
't
een
zeer
teer
onderdeel
van
a '
a de
opvoeding van
a hl1n kind is en wil ''t van
a werkelijk goeden
invloed zijn op ''t zieleleven,, de leeraar(es)
moet
aa ( ) allereerst
a
a
zijn:: goed
a a
.
a mensch en ernstig paedagoog.
Ik heb ze gezien,, jonge meisjes,, kinderen nog,, gebruikt
1
als
reclamemiddel
voor een Muziekschool,
a
M
, op een openbare
a
a
les,, kinderen,, onbewogen nog door groote smart,
a , diepen
weemoed,, of aandere hartstochten
en die toch C
Chopin
a
moesten vertolken.. E
En aanderen,, wier leven nog
slechts
a
was
als
van
een
vlindertje
fladderend
van
bloem
tot
bloem,,
a
a
a
a a
met enkele kleine verdrietelijkheden aals van
pruilende
a
kinderen,, die nog geen flauw
vermoeden hadden
van
a
a
a de
hoogtepnnten van
Bee t-' leven,, ze vertolkten BB aa chen B
a 't
hoven.. O
Overbodig is het bijna
a om op te merken,, dat
a
hier geen sprake
is van
gemoedsaandoeningen
indenken,,
a
a
aa
naleven
en weergeven..
a
De kinderen hadden
met veel
D
a
a dorre oefeningen eenige
techniek ,·erworven,, wat toch vooral
a moest uitkomen en 't
'
staat
een stuk van
a
a zoo op een programma
a die of die groot-heid reeds door die of die gespeeld•...
Arme ouders,, die zich in zoo'n
trotsch gevoelen..
A
' , geval
a
Weet ge wat men in uw kinderen gedood he.eft?a Z
Ziet aaIle
W
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'zieleleven is hier vreemd,, aIle
individualiteit
ontbreekt hier,,
a
a
want
wat
ge
te
hooren
krijgt,
't
is
een
ingepompt
lesje,,
a
a
,'
,of weI uw kind is gelijk aa
aan een gramophoon,
geluid,
nuana
,
,
a -ceering en muziekale
gedachten
nabootsend
of Iiever-echoend..
a
a
a
Bij muzikaal
B
aa yoelende jonge- menschen is nog een
ander g·root gevaar.
aa . Riel" zou men de zelfde- waarschuwing
aa
kunnen doen hooren aals teg·en verkeerde lectuur:: H
Houdt
uw gedachten
(uw
fantasie)
rein.
a
(
a a a)
.
Zoo hoort men jonge meisjes op zekeren gevaarlijken
Z
aa
leeftijd,, vol melancholie
a
a en vreemde verlangens,
a
, liedjes
kweelen,, vol ziekelijke g·edachten;
a
; liedjes,
] , die ze net zoo
lang
zeuren
en
zich
indenken
tot
ze
zich
verbeelden,, dat
a
a
~t
een
stukje
van
hun
eigen
leven
is.
a
.
'
De L
Liederschatz
ontbreekt sinds jaren
in niet een
D
a
a
buisgezin en toch hebben weI veel
a menschen bedacht,
a
, wat
a
~ziekelijks
er uit - gelukkig slechts enkele liedjes
- spreekt 1>?
] I
Over de nieuwe kunstliederen wil ik hier niet spreken..
O
Gelukkig
zijn er een schat
Nederlandsche
en
a van
a mooie N
a
G
buitenlandsche
liederen,, zoodat
a
a we de minste kunnen
laten
rusten..
a
En waren
er niet genoeg nieuweren,, dan
E
a
a zijn de werken,,
de steeds voortlevende schoone werken van
a grooten uit
vroeger eeuwen een onuitputtelijke bron.,.
Op
De
O instrumentaal
aa gebied treft men hetzelfde aan.
aa . D
rcomposities van
en Chopin
worden aalgemeen
a Schllbert
S
C
gespeeld en toch zegt K
K 0 hIe r :-:
"Er
bestaat
werkelijk
muziek die hoe genialer,
,,E
aa
a , des te
,gevaarlijker
is,
omdat
zij'
hartkwalen,
te
veel
weemoed,
a
,
a
, ziels-aa
,
a
a
verlangen
enz., met den glorieschijn der kunst omstraalt.
aa .
a
Hiertoe reken ik Nocturne
in F
van
C hop i n,, met
N
F Moll
M
a C
I[
half
onderdrukte snikken in de begeleiding,, de door en
a
door ziekelijke Preludiums
2, 4,
4, 55 van
2,
a C
C hop in;; andere
P
a
voegen hie'rbij nog de woedend opgewonden 18e
24e..
18 en 24
Zelfs
S
gesteigerde liefde-Z
aa
S c hub e r t,, waar
aa hij de tot waanzin
smart
a door tonen laat
aa spreken,, reikt ons vergif in zilveren
schalen.
is overdreven hoogschatting
van
a
. Ret
H
a
a een persoonlijk
ongeluk,
die
hier
het
woord
voert.. Hetgeen
gevoel van
a
a
,
TI
den man
werkelijk
tot
man
maakt,
mag
door
de ontrouw
a
a
aa , a

-
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van
ten gr()nde gaan,
a eell melsJe niet zoodanig
a
aa , dat
a hij
daardoor
hart,
verstan,d
en
kracht
verliest.
Er
worden
b.v..
aa
a ,
a
a
. E
. a
door "ich
mochte lieg'eu VOl" ihrer Thiir"
,,
T " en dergelijke
meer -- onnoodig gewaarwol"dingen
wakker
geschud,, die
aa
a
men niet -- stellig niet door muziek -- nog aan
aa anderen
a
behoeft mede te deelen.. Er
E is iets verteerends,, iets onge-zonds in ieze muziek,, dat
a het merg verweekt."
."
Natuurlijk voegt de schrijver er aan
toe "Dit
Na
aa
,,D mag~
a
echter in geen
geval
worden met slechte muzie]r.'~
B
a verward
a
."
Heeft het kind nu echter techniek genoeg verkleegen
'
en desnoods muzikaliteit
genoeg,, dan
a
a worc1t het hem voor-g,elegd door een oRverstandige(n)
leerasJr(es).
a
( )
aa ( ) .
Kan
Ka he,t kind zich dan
a de compositie niet goed in-denken,, dan
a is het werk vruchteloos ...
. . . doch ook ongevaarlijk.
aa
.
Wee
echter wanneer
het kind die begrijpt en er in leeft t
W
a
Dan krij'gen kinderen,, wier onders hen om aalles ter
Da
wereld C
Co U p ,e r us'' stemminge:n zouclen. willen sparen
a
. "ver,,
gif in zilveren schalen."
a ."
Zoo gaan
lecZ
aa jonge meisjes,, waarvan
aa a aaIle realistische
a
tUUl" verre wordt gehouden onder ''t motto:: houdt uw
fantasi,e
rein,, naar
a a
aa de opera,
a, voor zij oordeel des onder-scheids bezitten en neurien dagen
lang
de,, nu eens harts
..
a
a
a
tochteliik-woeste,
balletmuziek.
1 , dan
a weer verleidelijk-sleepende
a
.

"Voedt hun ziel met schoonheid"
,,V
" zon 1ik aaIle opvoeders
a
en opvoedsters willen toeroepen..
Laat de kinderen en jongens en meisjes slechts muziek.
Laa
spelen ,en. hooren,, die ze begrijpen en die rein is en schoon..
Brenrg ze later
onder den verreinenden invloed van
B
a
a
grooten.. Lwat
Laa ze meeleven den reinen eenvoud,, ''t heilig vrome·
van
en Ba
Ba,ch..
a een HHaydn.
a
"Er is een heiligdom van
,,1
a ''t ha,rt,
a ,
OOntziet het stervelingen."
."

N. Beets.
N.
B
.

o N Z E LEESTAFEL.
LEE S T A F E L.
ONZE
"Russische T
Toestanden"
"I g not us".
Amsterdam.
,,R
a
" door ,,J
S ". A
a .
P
P.. N.
Kam.pen &
& Z
Zoon.. 1904.
N . van
a Ka
1904.
S,vift
laat
Gulliver,
S
aa z\jn'' grooten reiziger,, 011
, ten slotte een
land
bezoeken,, waar
a
aa een zeer edel paardenras
aa
a den meester speelt
over de dieren van
a aaIle aandere soorten,, en een uiterst dierlijk slag
a
van
nlenschen
de
plaats
bekleedt,, ten onzent door de paarden
a
aa
aa
ingenomen.. D
De lezing van
a dat
a slot der verdichte reisbeschrijvingen
is weI geschikt 13
U onderhevig te maken
aan die eigenaardige
duizelig-aa
a
aa
heid,, die ook op het terrein der jongste wereldtentoonsteIling te
Parijs de bezoekers overviel van
Pa
a ,,"Ie manoira
- renverse n7' .• Soortgelijke
S
duizeligheid bevan~t
Ubij het kennisnemen van
a
U
a de wereldbeschouwing
dier stramlneMoscovieten,, in wier oogen A
Aziatisch
leven beschaving
a
M
a
a
-,
Europeesch - verbastering
beduidt,, en naar
-, E
a
aa wier wenach het
Tsarenrijk
slechts een doel kennen mag:
T
a
a : tot,Azie
A te, blijven behooren
en te ,veren de besmetting van
Europa.
a E
a.
Het kan
H
a voar de verruiming van
a Uw'
13 ' gezichtseinder zijn nut
hebben,, die duizelin~ te overwinnen;; zeIfe kan
bevor-a het daartoe
aa
derlijk zijn,, een'' enkelen keer tusschen E
Eydtkuhnen en W
Wirrballen
a
de grens eens te overschrijden,, die· A
Azie van
Europaa scheidt.. Slechts
a E
S
moet G
Gij dan
zijn,, om niet door dat
a weI zeldzaam
aa onaandoenlijk
aa
a
op eenmaal
wisselen
van
Uw'
geestelijken
dampkring
lichamelijk
aa
a 13 '
a
a
voelbaar
Het plotseling,, ongevraagd
aa te worden aangegrepen.
aa
. R
aa weg-dragen
Uwer
pakkaadje
door
onhoorbaar
zich
bewegende
gestalten,
a
aa
aa
a
,
a
U
die slechts met zacht
gebaar
a
aa zich U
U verstaanbaar
aa aa maken,
a
, schild.-.
wachten
met geladen
geweer aa
aan weerskanten
der deur,, waardoor
a
a
a
aa
Gij wordt binnengedrongen in de visitatie-zaal,
a - aa , de langzaamheid
a
aa
G
van
a
a het onderzoek,, die geen tijd schijnt te kennen,, de ifeusachtige
afmetingen
der R
Russische locomotief,, ~et baar
een
a
aa tender,, waarop
aa
gehakt
dennenwoud tot brandstof
ligt opgestapeld,
a
, ja,
a, ten slotte
a
a
zelfs de naargeestige
eindeloosheid van
landschap,
aa
a het Russische
R
a
a ,
zelden aafgebroken door een dorp en door eene kerkspits bijnaa
nooit,, het dringt U
U aalles de benauwende
gewisheid op :: hier habt Gij
a
G
achter
U
het
rijk
van
recht,
zich
ontworstelend
aan blinde over.-.
aa
a
U
a
,
macht,
- voor 'het minst naar
a , van
a streven -aa eerbied ook voor het kleine;;
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Gij op een'' grond,, waar
gebiedt,, het
a slechts de macht
a
aa op
colossale,
aanspraak
a , het massive
a
aaIleen erkend wordt in zijne aa
ontzag.
,
a . En
E zoozeer kan
a des aanderen daags
aa het aachttiende-eeuwsche,
geblankette
Petersburg met zijne N
Newaa en zijn N
Newski-prospect
U
P
a
U
niet bekoren,, of ongure,, loerende gedaanten,
aa
, die,, kennelijk luisterend,,
sluipen langs
U heen op straat
Uw hotel,, de
a TJ
a
U
aa en in de hal
a van
aanblik bovenal
Peter-- en Pa
Paulsvesting,, ontzettender
aa
a der sombere P
gedachtenis,
U bij -dien aa
aanvankelijken
indruk vast.
a
, zij houden U
a
a .
Wie
deze
dingen
ook
maar
eenmaal
heeft
doorleefd,
W
aa O
aa
, Iran
a iets
gevoelen voor het gemoedsbestaan
dier
RU8sische
Europeanen,
E
a
, die,,
aa
R
door hunne opvoeding,, door studie,, lezen,, reizen vertrouwd geraakt
aa
met westersch geestesleven en daar
aa ten slotte voor gewonnen,,
nogtans
van
a
a
a
a wege hunn~ geboorte,, loopbaan,
aa , kostwinning jarenlang
moesten aademen in den O
Oosterschen dampkring
van
a hun land.
a .
a
Dat aallen in den dagelijks
voelbaren
tweespalt
Da
a
a
a tusschen die twee
werelden ((in hen en om hen heen)) zich lijdelijk blijven schikken,,
is ondenkbaar.
Van daar
aa van
a wie
aa . Va
aa de uittocht op groote schaal
het thuis te machtig
wordt.. Maa
Maar van
aanzwellende
a
a daar
aa ool\:: de aa
stroomgeschriften,, waarin
die vrijwillige ballingen
hun hart
aa
a
a uit-storten voor Europa,
a
a ,
E
, en dit,, hun geestelijk,, hun tweede vaderland,
aals rechter inroepen over hetgeen zij in het oude hebben gezien
en doorleefd.. De
van
D hartstocht
a
a hun'' toon mag
a ans omtrent hunne
ware
gezindheid
niet
misleiden.
Zij
zijn
geen
nihilisten,, geen dolle
a
. Z
loochenaars
van
God,
staat,
eigendom
en
familie,
a
,
, geen lieden,, die
aa
G
aa ,
a
de pen slechts hanteeren
a
aals tijdverdrijf en bij gebreke van
a dynamiet.
a
.
Neen:: zij zijn echte SSlaven,
N
a
, den heiligen schroom huns yolks voor
de verborgen dingen zoo min verloochenend aala zijn eerbiedig zwak
a
voor "Vadertje",
Tsar,
,,Va
", den T
a , maar
aa door hunne oogen en hunne ooren
overtuigd,, dat
gaat,
a het niet langer
a
aa , mag
a gaan
aa met een bewind en
eene kerk,, die der wereld het sprekendste beeld vertoonen van
a wat
het zegt,, uit seniele zucht naar
aa onverdiende levensverlenging met
voeten te treden aal wat het leven waarde
geven kane
aa
a .
Zulk
een aanklager
van
uit liefde tot zijn yolk is
Z
aa a
a zijn land
a
ook de om goede redenen gemaskerde
schrijver der schetsen,, boven-a
genoemd,, die bij haar
eerste
verschijnen
in ,,D
"De Nieuwe
Courant"
N
C
a "
aa
zeker menigen lezer hebben doen verlangen
naar
haar
a
aa
aa blijvend
bezit.. Ongetwijfeld:
zij zijn gesteld,, is eene andere
O
: de taal,
a , waarin
aa
a
dan van
den
geboren,
met
zijn
lot
tevreden en koel wegenden
a
,
Nederlander;
N
a van
a
; zij is de taal
a een'' vreemdeling,, door bittere
ervaringen
bewogen,, om te schrijven wat zijn hart
pen
a
a de haastige
aa
ingeeft.. Deze
en gene onzer landgenooten,
D
a
, vooral
a hij,, dien de
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couponschaar
vertrouwd heeft gemaakt
met het
aa
aa
a onverwoestbaar
aa
den N
Nederlandschen
kapitalist
aan zekere financieele
geloof van
a
a
a
a
aa
a
heiligheid van
Rusland,
a
R
a , zal
a over sommige kracht-nitdrukkingen
a
genadig
meesmuilen.. Maar
(A quelque
a
a
(A
Maa de in dat
a opzicht onbevangene
chose malheur
est bon!)
weI eenigszi.ns geschokt
a
!) zal
a
a door de lezing
worden in den oppervlakkigen
waan,
de thans
woedende
a
aa , aala ware
a
a
ontzettende strijd er kort en goed
Azie en E
Europa.
a een tusschen A
a.
Hij gaat
Tsarenrijk
H
aa aallicht beseffen,, dat
a wie het
a regeerstelsel van
a het
a T
a
in het
Mandschoerye moet
a oog vat,
a , de worsteling om Ma
a besehouwen
als
eene
binnenlandsche
,voeling
in
het
Oostersch
werelddeel.
V..
a
a
a
O
.
V
Allegorische IInterpretatie.
uitgesproken bij de
A
a . Rede
R
opening zijner lessen aals privaatdocent
in de faculteit
der
aa
a
godgeleerdheid aa
aan de R
Rijksuniversiteit te U
Utrecht,, door
Dr.. G.
der B
Bergh van
Eysinga.
D
A . van
a
a E
a . Amsterdam,
A
a ,
G. A.
P.
N.
van
Kampen
&
Zn.,
1904.
P. N .
a
Ka
& Z ., 1904 .
De jonge doctor die zich opgewekt gevoelt aa
aan de U
Utrechtsche
D
hoogeschooI ,,"eene leemte aa
aan te vullen,, die bij de wettelijke
"regeling
van
ons H
Rooger O
Onderwijs tusschen de vakken
van
a
a de
a
a
"Professoren
,,P
VVaa 1let 0 n en BB aa lj 0 n is blijven bestaan"
aa " geeft nit
het
a tijdvak
a door hem ,gekozen aallerlei,, vrij aalgemeen bekende,, proeven
van
Uit het tweede gedeelte zijner rede
a aallegorische interpretatie.
a . TJ
blijkt evenwel dat
hem drijft,,
a niet louter historische belangstelling
a
nlaar
aa dat
a hij optreedt aals aadept dier school die zoekt wat
a
a hij ergens
noemt ,,"gerechtvaardigd
worden uit het Begrip".
".
aa
B
Dat geleerden,, ouderen en jongeren,, in plaats
van
aa
a met die
Da
voorname
wetenschappelijke
onverschilligheid die aan
a
a
aa scepticisme
zoo bedenkelijk ver,vant
is,, spreken met en uit overtuiging verdient
a
stellig toejuiching.. Da
Dat van
Hegelsche school heil
a te wachten
a
a de H
zij,, die dreigt in zekere kringen een nieuw dogmatisme,
a
, een onver-wrikbare
orthodoxie die met strakke
voornaamheid
het vulgus
a
a
aa
bant
dat
al
de
regels
van
het
Begrippenspel
niet
kent,
:
a
a a
a
a
a B
, afwijst:
a
dat
zal
men
al
naar
mate
van
zijn
sympathieen
of
antipathieen
a
a
a
a
a
a
a
a
aa
erkennen of loochenen..
In elk geval
privaat-docent
tot
aa I
a behoort de jonge Utrechtsche
U
de overtuigde leerlingen van
en zal
HegeliaB a
a diens H
aa prof.. Bolland
nisme te Utrecht
pogen te propageeren.
Of daartoe
speciaal
a
. O
aa
aa het
U
historische yak
a dat
a hij koos het geschikte voertuig zal
a wezen:: dit
kan
Immers van
a de
a na
a deze rede met grond betwijfeld worden.. I
oude aallegorese tot de Hegelsche
opvatting
schijnt mij de overp;ang
H
a
;a
weinig gerechtvaardigd.
1.1 . S.
aa
.
S.
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D koopman
. Dranla
D a a van
De
a van
a Venetie.
V
a W.
W. Sha!respeare.
S a
a aa .
- A
Antonius en Cleopatra.
W.. Shakespea:re.
-C
a a . Drama
D a a van
a W
S a
aa .
Beide
vertaald
door D
Dr.. E E.d,v.
B
aa
_
. B.
B . Koster.
K
a .. (Rotterdam,
(R
a ,
J 0 h aan P
Pie ters e.)
J
.)
Wij hebben in N
Nederland
geen standaardwerk
over ShakeW
a
a aa
S a - ear
a e,, slechts weinige goede besprekingen van
s-p
a enkele drama's;
a a' ;
maar
vertalingen
van
soort.. D
Die van
aa daarentegen
aa
a
a de allerbeste
a
a
Bur g e r s d ij k is niet
B
a slechts een hUlpmiddel,, zij is een werk van
a
beteekenis in.. onze letterkunde en komt zeer nabij
dat
a
a hooge
ideaal
aa van
a den vertaler,
a , door van
a Wilamowitz-l\Ioellendorff
W a
--M
onder woorden gebracht
des D
Dichters muss iiber UDS
a
(("der Geist
C
kommen und
mit unseren W
Worten reden")
Dr.. Edw.
a
a
.") en door D
E
. B.
B.
K
Koster
als
motto
zijner
vertaling
gebruikt.
a
a
.
Is
I er nu naa het
a voortreffelijke werk door BUT
B g e'r s d ij k verricht,,
waarvan
Dr.. Keen
groot bewonderaar
aa a ook D
K
aa is,, behoefte aan
aa en
plaats
voor nieuwe vertalingen
van
a
a
a SShakespeare's
a
a ' drama's?
a a' ? Men
M
kan
vraag
ontkennend beantwoorden:
a met grond dez.e
a
aa
a
: waaraa toe toch overdoen wat
Maar aan
a men niet verbetert?? Maa
aa den
aanderen kant:
a : nieuwe geslachten,
a
, kringen,, personen hebben behoefte
hun eigen zelfstandige
bemoeiing met den dichter te voltooien in
a
een vertaling;
toets van
a
; immers hi'er is de beste
a
a het
a verstaan.
aa .
E.n zoo heeft het
K. stellig raison-d'etre
en begvoeten
E
a werk van
a Dr
- '
D K.
a
wij het met aachting en ingenomenheid..
\Tergelijkt men gedeelten van
Bur g e r s d ij k met dezelfde bij
V
a B
K.. dan
K
a zal
a men meestal
a de taal,
aa , den woordvoorraad
aa bijden aeerste
a
rijker,, het
Dr.. K.
a vers leniger vinden;; maar
aa D
K . somsgetrouwer..
R
Rechtvaardiging
van
geven D
Dr.. K's
en vrij
aa
a opvatting
a
K' schaarsche
aa
onbeduidende aa
aanteekeningen nauwelijks
en
geen
inleiding
geeft
a
een beschouwing van
het
drama.
Maar
wie
de
moeite
neenlt
niet
a
a
a a. Maa
slechts in enkele proeven beider aarbeid te vergelijken,, maar
aa ook
Dr.. K's
naast
D
K' vertaling
a
aa het
a oorspronkelijke te leggen,, moet erkennen
dat
a hij hier ernstig en goed werk voor zich heeft,, zeer ver verheven
boven de makelij
van
a
a gewoon vertaalwerk.
aa
.
11.. S.
S.

De verhouding van
Theosophie en C
Christendom door D
Dr..
D
a T
J. C.
Moor.. R
Rotterdam,
J.
C . de M
a , D.
D . A.
A . Daamen,
Daa
, 1904.
1904 .
vVanneer men opmerkt hoevelen in de laatste
iaren
uit chris-Wa
aa
a
telijk oogpunt hebben ondernomen de moderne theosophie te
bestrijden,, dan
kunden aafleiden dat
a zou men daaruit
aa
a deze
a richting
onder ons talentvolle
woordvoerders en talrijke
aanhangers
had.
a
a
aa
a
a .
D
Dit is niet het
a geval,
a , aal beschikt zij overeen tijdschrift en aal
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Maar
weI zijn er in christelijke kringen vele onvaste
zielen die met min
a
of meer illusie en verwaehting
het oog richten naar
a
a de theosophie;;
en daarin
meer dan. jn de belangrijkheid
harer
leer ligt de recht-aa
a
a
vaardiging
van
die men haar
aa
a de aandacht
aa a
a wijdt..
Na wat ik 't
over de theosophie
Na
' vorig jaar
aa in dit maandschrift
aa
heh geschreven heh ik geen aa
aanleiding het- onderwerp op nieuw ter
h'and
te nemen.. Voor
principieele vragen
is daarenboven
de Leesa
a
V
aa
L niet de aa
aangewezen plaats.
Laat mij aIleen
zeggen dat
tafel
a
a . Laa
a
a naa
Dr.. van
Nes,
Dr.
Hoedemaker
en
my,
nn
ook
Dr.
de
Moor
D
a N , D . H
a
,
D .
M
zijn woord in deze materie
heeft gesproken.. In
a
I hoofdzaak
aa in den-zelfden geest aals deze zijn voorgangers,
a
, maar
aa uitvoeriger en
vollediger.. Da
Dat hij uit en voor den doleerenden kring schrijft
komt misschien hoofdzakelijk
nit in het meer onmiddellijk gebruik
a
van
in
a bijbelteksten gemaakt;
aa ; maar
aa dit geschiedt toch niet aIleen
a
zijn kerk..
1.
1 . S.
S.
Verzen van
Albertine S
Smulders. Uitgave
van
T a
V
a A
a J.
J.
W. van
W.
a Leeuwen,, Leiden,
L
, 1904.
1904.
De fijngevoelige dichteres van
D
a dezen eenvQudigen en zangerigen
a
met eene
bundel legt haar
a welkom geschenk in onze handen
a
bekentenis,, d.ie van
a zelfkennis getuigt..
Men
hoore slechts,, wat zij verhaalt
M
aa en wat zij belijdt in haa.r
a
opdracht:
a
:
Ze komen weer;; reeds' kende ik ze aala kind
Z
Onzichtbaar
O
aa of met nevelen omhangen,
a
,
Soms
licht en stralend
komen ze,, m'n
a
' zangen...
a
...
S
~n langs
het venster gaat
E
a
aa de lentewind..
en innig trouw bemind
1Ik heb ze lang
a
En heel mijn hart
springt open van
E
a
a verlangen,
a
,
Met stille vreugde zal
a
....
M
a ik ze ontvangen....
En langs
het venster gaat
E
a
aa de lentewind..
Ik
a onmacht;
a
; d'' oude strijd begint,,
1 schrei van
Zij
streelt m'n
Z zijn van
a mij,, hun adem
a
' wangen,
a
,
Maar ze ontvluchten a
als ik ze wil vangen....
a
.. . .
Maa
En langs
het venster gaat
E
a
aa de lentewind..

Albertine Smulders
IIn deze verzen heeft A
S
8 zieh zelve blijk-baar
naar
waarheid
geteekend.
Noeh
de
"lichtende,
aa
a
aa
. N
,,
, stralende
a
zangen"
,
noeh
de
vruchtelooze
pogingen
om
uiting
te
g,e¥~n aa
aan
a
",
het diepste wat fluistert in de ziel der dichteres,, ontbreken in
dezen bunde!.. H
Het g8willigst
schikken zich de indrukken en
11
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gedachten
van
Mej.. SSmulders in de melodieuze rhythmen van
a M
a haar
a
zoodra
waarheidszin
en gezonde
a de natuur.
a
. Frissche
F
a ze gaat
aa zingen van
aa
erkentelijkheid dankt
voor SSeptemberschoon in dit welluidende lied::
a
'Nazomer.
Na
.
Nu komt een rij van
N
a ,glinsterlichte dagen,
a
,

De lucht lijkt weI een klare
diepe zee
D
a
Waarover kleine,, blanke
scheepjes jagen,
a
Waa
a
,
Die voert de wind naar
D
a vreemde kusten mee..
Nu drijft een nevelwade
door de weide
N
a

Waarin de popels nog groenglanzend
staan;
Waa
a
aa ;
Nu gloeit een dieper purper door de heide
N

Langswaar
La
aa de donzen,, bruine bijtjes gaan.
aa .

Nu komen vroege,, vriendelijke nachten,
N
a
,

Diep rozerood vloeit weg in mat
D
a opaal,
aa ,
En rustig glanzend
staat
a te wachten
a
E
a
aa de maan
Op d'' eerste frische morgenzonnestraal.
O
aa .
a
l\fet
jonge kracht
gaat
VI
a
aa door de wijde landen

De oude herfst in ''t rijkgetinte kleed,,
D
Blij brengend in de sterke koele handen
a
B
Een vreugde,, waar
D+
a de zonler niet van
a weet..

De natuur
in lente en winter,, de ,"reine glorie van
wijde
D
a Gods
G
a
luchten",
van
", de najaarsjubel
a de zee,,
a aa
die ''t zonnig lachje
door den zomer aafgedwongen
a,
Moe is aala 't
heeft gezongen M
' eentonig deuntje,, dat
a ze maanden
aa
JJuichend met den wind,, haar
op zijn
aa
a makker,
a
, die ten dans blaast

[horen
[
't
Slepend kleed van
a
' S
a schuim doet wapp'ren,
a '
, ''t oude forsche lied laat
[hooren,
[
,

de lachende
kinderoogen,, die om een sprookje vragen,
a
, de geheele
a
wereld van
het
dageIijksch
menschenleven,
ziedaar
wat
Mejuffrouw
YL
a
,
aa
a
Smulders
een
vlug
gezongen,
eenvoudig
gedicht
van
zekere
blijde
a
1
,
S
bevalligheid
op de lippen legt.. - - Maar,
a
Maa , ,,"de schoonste liederen,","
H diepst
heeft men gezegd,, ,,"zijn die welke wij niet zingen."." Het
geputte water
is meestaI
a
a niet het helderst..
a
"Diep
in de wijde woning der gedachten
,,D
Blijven
geluidloos langs
den wand
geschaard
a
aa
a
B
a
,"
Veel
ongesproken woorden -- en ze wachten,"
V

zoo zingt deze dichteres ook zelve.. Heeft
ze dan niet van
a tijd
H
tot tijd haar
a
a lied gezongen,, v66r het ongesproken woord naar
boven kwam?
niet vooral
in den gods...
a
a ? Zijn
a verscheidene harer
Z
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dienstigen toon gesproken verzen (D
(Dood,, dolor,, Sancta
Catherina
Sa
a Ca
enz.)
zooveel zwakker
dan
hare
natuurliederen,
.) daarom
aa
a
a
a
a
, omdat
a ze
te vlug,, eer de gedachte
geheel was
a
a uitgedacht'l
a
, aan
aa de gemakkelijk
a
dichtende pen der schrijfster zijn ontvloeid?
?
Die vraag
D
aa wordt niet zonder grond hier gesteld.. IImmers,, hoe
aan zielsaandoeningen,
!\fej.. SS m u 1Ide r s aa
M
aa
, mits ten volle doorgrond,,
uiting kan geven in hare'
\voorden,, toont menige regel in Ka
haren
a
bundel;
Weemoed::
; het treffendst misschien dit liedje
] van
a den W
a
-

Voel op mijn schouder haar
a ,
''k V
aa loome hand,
Hoor in mijn Doren haar
''k H
aa dweepend lied;;
Angstiger tuur ik naar
land:
A
aa ''t wazig
a
a :
Wil niet omzien,, ik wil het niet..
''k W
Novembermist
ZZij,, in haar
aa kleed van
a N
Glijdt langs
mij henen en staart
m ij aan...
a
a . . .
G
aa
''k ZZie in haar
aa oogen..
. . aaleer ik ''t wist
Ben ik verloren en tot haal"
B
aa gegaan.
aa .
waren
met vaal
SSchaduwen
a
a
a ;;gezicht,,
Duisternis gaat
D
a door het neevlig dal.
a.
God,, mijn God,
aa het licht
G
G , voer terug naar
Kind,, dat
Weemoed verdolen zal.
''t K
a met W
a .

Zij,, die zoo de droefheid bezingt,, zal
Z
a zeker,, indien de ,,"woorden,,
tot
haar
komen,
ook
welsprekender
leeren getuigen van
die wachten,,,
a
a
,"
aa
,
het blij aa
aanschouwen dier wereld die nu nog,, naar
aa haar
aa eigen woord,,
K. K.
voor haar
,,
aa en met nevelen omhangen."
a
."
K.
K.
aa is "onzichtbaar

,r

B ern t L
Lie.. IIn 't
' Wonderland.
W
a . V ertelling uit N
N 001"-B
delijkNoorwegen.
Noorschdoor
A.. van
a
.
. Uithet
J
N
A
a Oosterzee.
00
N
Bussum.
Disho'eck.
. 1904.
1904.
B
. C.
C . A.
A . J.
J. van
a D
Onze
houding tegenover dit boek zal
is onze
a
O
a dezelfde zijn,, als
verhouding tegenover de zgn.. H
Hein~at8kunst,
a
, de eigenlandskunst.
a
.
Velen
moeten
van
deze
laa~ste
niets
hebben,
en
willen
in
elk
boek
aa
,
V
a
het door hen gevormde of ontleende beeld des levens terugvinden..
a
Dwepen
zij met de internationale
a wereldstad
a en den tijdgeest,, dan
a
D
eischen ~ij van
a a boeren of visschers,, havea elk boek,, het teekene dan
loozen of kapitalisten,
a den tijdgeest en
, dat
a het belijdenis doe van
a
a
de mode-manieren
-- op straffe
als
a
a gekunsteld,, onwaar
aa en
a van
a anders
- a
bespottelijk te worden gehoond.. Zijn
zij daarentegen
felle dogmaaZ
aa
kerkisten,, dan
tische of ondogmatische
a moet elk boek hun kerkje
a
bouwen,, zoo goed op de heide als
aa , bij ouderwetsch als
a
a op de straat,
nieuwerwetsch,, bij arm
als
rijk
of
anders
rekenen op hun zwij-a
a
a
gende of luide veroordeeling..

328 - 328De kunst echter wil het algemeen-meuschelijk-e
geven,, wil
D
a1
samenbrengen.
Maar aU
aIleen aa
aan de groote kunst van
. Maa
a
a een PDan
a t e,,
S
V 0' n del1 gelukt dit.. De
D kunstenaar
S h aa k e s peaa r e,, V
aa die wee,t hun
hoogte van
a objectiviteit· niet te kunn.en bereiken,, en als
a a kunstenaar
aa
toch er voor bedankt
een partij,man
a
a
a te zijn,, wendt zich dan
a
onwi1lekeurig tot de H
Heinlat8k~/;n8t.
a
. ''t Is
I voor hem zelfbeperking,,
nit vrees voor zelfverlies.. Ka
Ran hij 't
niet
' algemeen-menschelijke
a
teekenen,, hij geeft dan
aan-a het apart-menschelijke.
a a . IIs ltet leven te aa
schouwen en uit te beelden hem te machtig,
a
, dat
a leven van
a zijn Heim.at,
H a ,
stad
a of streek,, eigen kring of omgeving is hem vertrotlwd genoeg
dat
hij hiermee de aa
aanspraak
a hij het kan
a weergeven.. Geeft
G
aa prijs
het
algemeen·menschelijke,
t.en
volle
blijft
op een schildering van
a
a
,
hij be"reren het echt-menschelijke,
nlaar
in
kleinen
kring
gezien,
,
,
aa
te kunnen geven.. En
E de edelmoedige lezer van
a zijn boek kan
a
misschien zijn menschen vreemd,, ongewoon vinden,, bij zal
a ze Bnoch
karikaturen,
a a
, Bnoell mislukte scheppingen noenlen..
Zoo in doze laatstc
vertelling van
Be r n t Lie.
We zijn in
Z
aa
a B
L . W
Poolcirkel.. Daar
''t Wonderland,
a , daar
aa boven den P
Daa waar
aa 't
' zoo een-zaam
aan de zee Inet de duizende
aa is,, en bijna
a aalleen bergen ,vonen aa
En ,vaar
met diepen glans
kleuren.. E
a
a vlamt
a
aa de middernachtszon
over de stille fjord.. E
En nu midden uit het mondaine
leven van
a
a
Hog h,, voor "wien hier
CChristiania
a a komt de openluchtschilder JJan
a H
is zoo'n
weerklank,
' machtige
a
a , zoo'n
' geweldige ruimte;; hier is plaats
aa
en resonnance
slechts voor het G
Grootste en H
Hoogste1"!'((bi.. '170).
a
170).
Maar hier is ook de kleine S
Sun n i v a,
Maa
a, de dochter van
a den zwaaraa 1110edigen dokter die hier ((waarom?)
de
beschaving
ontvlllchtte,
aa
?)
a
, en
yan
Lappsche moeder,, van
wie
zij
't
fantastische,
z\vervende
a een La
a
' a a
,
heeft van
De kunstenaar
zijn
a den nomadenaard.
a
aa . D
aa echter ziet aIleen
a
kunst,, en het meisje is slechts een aardig
speelkameraadje.
aa
a
aa . Maar
Maa zij
ziet in hem wat
a de liefde hem voor haar
aa maakte.
aa . En
E wat
a doet
het er nn verder toe of ze elkaar
aa weI,, volgens een vorige mode,,
dan
a niet krijgen,, zooais
a de tegenwoordige mode eischt??
De hoofdzaak
Lie
D
aa is dat
a Be
B rnt L
10 ons weer een frischlevend
't
Wonderland
boven den Poolcirkel
boek heeft geschonken,., waarin
aa
' W
a
P
G.. F.
ona is ontsloten..
G
F . H.
H.
Henri
Omslag
Bandversiering
H
HHartog.
a
. SSjofelen.. O
a en Ba
van
Dirk N
Nyland.
1904. W.
a D
a . Rotterdam
R
a
1904.
W. L.
L. Brusse.
B
.

By
medestander
heeft H
Ilet Yolk
hem
B het heengaan
aa van
a haren
a
a
Y
verheerlijkt;; aa
aan zijn graf
aalsa socialist
a
a getuigde de rotterdamsche
a
vereeniging V
Voor de K
!iurlst hoe ijverig hij was.
aa geweest de kunst

-
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onder het yolk te brengen,, en in Siofelen
vertelt L.
L. van
DeysselI
S
a 0
in een W
Woord Voo1
Hartog's
V af van
a H
a
' ,,"gevoelens van
a genegenheid,,
-- voor d.e K
Kunst,, VOOT de L
LiteratuUf
a
T waaraan
aa aa 1ik mijn leven heb -zoo \varm,
<lie uitkwamen
in een vlugschrift over L
Letterkunde,,
a
, ala
a
a
het vorig najaar
vriend!! Deze
ver-a aa door hem uitgegeven.. Goede
G
D
dediging van
geschri{ten van
a mijne werken is een der laatste
aa
a U\V
leven. ge\veest.. Nu
verstijfd,, die door zoo vurig een
Na is de hand
a
geestdrift werd bewogen om hoon af te ,veren van
a de zaak,
aa , die
uw aanhankelijkheid
had
ver\vorven
...."
(hI.
VIII).
aa a
.
.
a
. ." ( .
).
Kieschheid beneemt der kritiek bier hare
vrijmoedigheid..
K
a
S}ofelen geeft ,vat
S
a de titel belooft:: de misere van
a het rotter-damsche
straat-,
a
aa -, steeg-- en slopjesleven der sjofelen,, in hun ver-slonste taal,
de kracht
a , waarv·an
aa a vloeken en dronkemansscheldwoorden
a
a
Inoeten uitlnaken.
En dit pijnlijk nauwkeurig
weergegeven,, met
a
. E
a
d.e aangstvallige
uitvoerigheid van
a
a een nauwgezet
a
aartist,, en met de
hooggevoelende overtuiging en machtspreuken
van
.
a
a den socialist.
a
Vandaar
Va
aa dat,
a , trots zijn koele objectiviteit,, een boelr aals dit op mij
den indruk maakt
van
toch zoo innig-gewild
en partijdig
te zijn..
aa
a
a
Want
op de rotterdalnsche
straat
stegen
Wa
a
aa gaan
aa en in de rotterdamsche
a
wonen toch,, goddank,
Gods,, niet 't
a , ook nog lieve kinderen G
' minst
onder de aarmen,, die niet behoeven te vloeken,, en voor wie leven is,
willen mooi-leven,
, al
a is dit soms ondoenlijk ,en aaltijd moeilijk..
1O

G.
H..
G . F.
F. H

de HHaan.
"Pijpelijntjes".
leven van
Cor
JJacob
a
a a . ,,P
" . (Het
(H
a 00
Koning en F
Felix Deelman)
2e dr.. Amsterdam.
Jacq.
K
D
a ) 20
A
a .J
Ja
van
Cle,ef.. 1P04.
IH04.
a
01
Dat
nn ons roooie hollandsche
woord moet dienen om
a daarvoor
aa
a
onze aatmosfeer te verpesten!!
Want deze schrijver heeft de taal
, en weet met
Wa
a in zijn macht,
a
zijn droge,, rake
woordkunst ons zijn menschen en hun omgeving
a
verbazend
scherp nit te beelden,, zonder ODS te vermoeien met die
a
ellenlange,
beschrijving~n onzer tegenwoordige
a
, aal te nauwkeurige
a
schriftgeleerden.. Maar
Maa witt hij dan beschrijft!!
!!
Dat
Pijpelijnties,, scenes uit de Pljp,
de
niet hooggetaxeera de F
P ,
a
den aamsterdamsche
studentenbuurt,, een lectuur zou geven,, niet
a
direct geschikt om voor te lezen op een jongedames-kransj-e,
a
- a
, was,
a
te vermoeden,, maar
zijn op deze schendliteratuur
aa wie kon verdacht
a
a
van
! En
a walgelij,ke,
a
, homosexueele 'ontuchtigheden!!!
E kon men zich
nu maat
troosten
dat
die
narigheid
oak
alweer
geleden was,
aa
a
a
a
a , als"
a
men iemand
dit
schendboekje
met
een
tang
de
kamer
had
zien
uit-a
a
a
a

-
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dragen
om het in d.e· gracht
te gooien.. ~. .... maar
a
a
aa neen,, litera scripta
1nanet.
Het blijft om onze door onzedelijkheid reeds genoeg ver-a . H
dorven aatmosfeer nog meer te verpesten.. O
Om dan
a nog maar
aa niet
eens aa
aan de mogelijkheid te denken dat
a de reine verbeelding van
a
een jong leven reddeloos bezoedeld wordt door die walgelijke
viezig-a
heden!! En
de
E om dan
a ook maar
aa niet te vragen,
a
, door welke macht
a
schrijver bezield was',
a , om zich te moeten verdiepen in en zijn talent
a
te geven aa
aan deze vuilaardige
dingen!!
G.
aa
G . F.
F . H.
H.
Koloniaal-Economische
Bijdragen.
K
aa -E
B
a
.
van
II.. Overzicht
O
a den economischen toest-and
a der InlandI a sche bevolking van
Madoera...
a Java
Ja a en Ma
a . . . door l\fr.
M . C.
0 . Th.
T .
van
a De
D ven ter..
Aanhangsel:,
De voornaamste
industrieen der IInlandsche
Aa
a
: D
aa
a
Madoera,
bevolking van
a Java
Ja a en Ma
a, door G.
G. P.
P . Rouffaer.
H
a .
II.. D
De Financien
van
Nederlandsch-Indie,
Dr.. E.
II
F a
a
-I
, door D
E.
a N
B. Kielstra.
B.
K
a.
III. Beschouwingen
en voorstellen ter verbetering· van
III.
B
a
den economischen toestand
der JInlandsche
bevolking van
a
a
a
Javaa en Ma
Madoera,
Mr.. D.
Ja
a, door M
D . Fock.
F
.
met het voornemen om,, voor zoover noodig met
IIn verband
a
geldelijken stann van
te treffen die
a het moederland,
a , maatregelen
aa
kunnen leiden tot blijvende verbetering van
a den economischen
toestand
van
Java's
l\iinister van
Kolonien voor
a
a Ja
a' bevolking,, vroeg de M
a K
verschillende onderwerpen de voorlichting van
a personen,, die geacht
a
werden daarvan
aa a eene bijzondere studie te hebben gemaakt.
aa .
De dientengevolge samengestelde
verhandelingen
zijn,, zoo
D
a
a
spoedig aals dat
mogelijk
was,
op
last
van
den
l\finister
uitgegeven·
a
a ,
a
a
M
'
en aalgemeen verkrijgbaar
Een gelukkig teekeD,, dat
aa gesteld.. E
a de
Regeering heil ziet in openbaarheid!
Wij hopen nn maar,
R
! W
aa , dat
a de
aa
daardoor
uitgelokte critiek zich zal
aa
a doen hooren en,, met de ver-handelingen
zelve,, IIndie ten goede zal
a
a komen.. En
E een aandere
wansch is deze,, dat
"Koloniaal-econoluische
bijdragen"
a
"
a de aaerie de:r, ,,K
aa niet met de thans
a verschenen drie nummers gesloten worde..
Ten aa
aanzien van
Bijdrage,
over de F
Financien
T
a de B
a , handelende
a
a
van
aanteekening van
aard eene
a Indie,
I
, moge hier aene aa
a persoonlijken aa
plaats
Daar de, druk geheel buiten ons om bezorgd werd,,
aa vinden.. Daa
was
Mr.. Dr.
a er voor ons geene gelegenheid,, te doen uitkomen dat
a M
D .
H. L.
sin g ,, adjunct-commies
b\j het D
Departement
van
H.
L . Hem
H
a
a
a Kolonien,
K
,
een belangrijk
aandeel had
van
a
aa
a in de samenstelling
a
a dat
a geschrift;;
wij stallen er prijs op,, het onwillekeurig gepleegd verzuim hier te
herstellen..
E. B.
E.
B. K.
K.
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E
Emilie
Weggeman
Guldemon
t..
W
a
G
S
a . Dordrecht,
Siena.
D
, J.
J . P.
P . Revers,
R
, 1904.
1904.

Katharina
Ka a
a van
a

Deze
"roman
D
,,
a nit de geschiedenis van
a mystiek en occultisme""
de eeuw
bedoelt een geschiedkundig tafereel
nit het Avignon
der 14
a
A
14(0
te geven en is dan
a ook uit de bronnen bewerkt;; de schrijfster
zelve verzekert ons,, dat
onpartijdig
geschreven""
a het boek "geheel
,,
a
D is niet onmogeIijk maar
is.. Dit
slecht geschreven is,, is in
aa dat
a _het
_
ieder geval
twijfel verheven:: het boek wemelt van
a boven allen
a
a
a
, taalgermanisnlen,
aa - en stijlfouten;; de schrijfster nam
a zelfs niet de
moeite om ,,F
"Florenz"" en "Geneva"
Ook de
,,G
a" te verhoIlandschen.
a
. Oa
a
samenstelling
van
als zoodanig
laat
aUes te wenschen
a den "roman"
,,
a " a
a
a
a
M
over.. Met
dat
a al
a is de geschiedenis der wondervolle Katharina
K a
a I a
merkwaardig
genoeg om den lezer te boeien.. Over
de "echtheid"
aa
O
,,
"
dezer wonderen of over de waarde
der omtrent deze heilige overge-aa
leverde berichten wil ik hier geen oordeel uitspreken - dat
a zijn
nieer zaken
van
van
wetenschap,
a
a geloof dan
a
a
a , en mijn geloof is
in dit opzicht niet sterk.. Ook
de zonderlinge "occulte"" feiten,, die
O
hier worden opgedischt omtrent den ,,"moorschen"" toovenaar
aa Tab
T a ari
a I
en den joodschen B
Be c h aai,, behooren meer thuis in de fantastische
a a
wereld van
en madame
Blavatsky
dan
a Oagliostro
C a 1
a a
B 1 a a
a in die van
a
het gezond verstand
en de historische kritiek.. Het
is waar,
a
H
aa , dat
a er
,,"wonderlijke feiten"" zijn,, die boven onze bevatting
schijnen te
a
aa , maar
aa de voorbeelden van
gaan,
en telepathie,
a gedachtenlezing
a
a
, die
ons hier worden verteld,, ook van
Katharina
a K
a
a
a zelve,, ziin toch aal
te kras
a om met de schrijfster te denken zelfs aan
a de mogelijkheid
eener ,,"bevredigende oplossing".
Wie
daarnaar
zoeken
wi!,, leze
het
". W
aa aa
a
boek zonder verwijL. En
wie
zich
tevreden
wil
stellen
met
de
E
meening,, dat
gevallen
a wij hier te doen hebben met eene reeks van
a
a
a
van
zelfmisleiding of weI van
van
a zuivere fantasie,
a a a, zal
a de lezing
a
a
het boek ten slotte ook niet behoeven te versmaden:
a
: het laat
a
zich lezen,, in ,veerwil van
en
a
aalles wat
a indruischt tegen smaak
a
verstand.
P.. JJ.. B.
B.
a .
P

Voorts zi}n door de redaeiie
ter
aankondiging ontvangen
de
V
a
a aa
a
navolgende
boekwerken::
a
en BBoete.. 22degoedk.druk.
FF.. M.
M . Dostojewsky.
D
. Schuld
S
,
. Amsterdam.
A
a .
CC.. L.
L. G.
U. Veldt.
V
.
aanstaand
SS y 1van
a us SS talI.
a . Wat
Wa een aa
aa
EEchtgenoot behoort te weten..
U
Uit het E
Engelsch door H.
H.J.C.
voorheen HO
Hoveker
J. C . Pierson.
P
. Boekhandel
B
a
en Wormser.. Am.sterdam-Pretoria.
A
a -P
a.
H. 3J.. van
der L
Leeuw-.. La
Langnese.. VVera la
Paix:.. . 22e ed.. Paris.
H.
a
a Pa
Pa .
Librairie
Nil s son-P
.. Per La
Lam m,, succ..
L
a
N
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332Gustav
Frenssen.. Va
Van Strijd
en V
Vrede.. Nieuwe
reeks,, vert..
F
S
G
a
N
Dr.. JJ.. Herdersche~.
Holkema
Warendorf.
D
H
. Amsterdam.
A
a . VVan
a H
1
a en W
a
.
. V
Edmond de Goncourt.
Vert.. SS.. J.
J. Kuylman.
H.
E
G
K
a . Utrecht
U
H.
Honig.. 1904,.
H
1904 .
Cat h.. A
De officiersdochter.. GG-eillustr-- ver-Oa
A I be r din c k T
P b ij m.. B
haal
J. C.
a . J.
aa voor meisjes.. ''s-Gravenhage.
-G a
0. F.
P . Carriere.
C a
I
.
H. JJ.. van
del' K
Kraan.
Koepel.. O
Oorspr.. ver,haal
H.
a
a a . Kees
K
K
aa voor de
jeugd,J geillustreerd door W
W.. J.
J . Muller.
M 11 . ''s-Gravenhaga.
-G a
a a. J.
J. C.
C . F.
F . Carriere.
0a
I
.
L.. Mac
Lennie's
het E
Engelsch door Mevr.
L
Ma k.. L
'
SSchoolleven.. Uit
U
M
.
Beelaerts
v.. BI·okIand.
Raemaekers,.
B
a
B
a
. Geillustr.
G I
. door Louis
L
Ra
a
. Baarn.
Baa .
Hollandia-Drukkerij.
H
a
a-D
. 1904.
1904.
W. Christmas.
Deensche jongens..
W.
C
a . Wonderlijke
aavonturen v twee D
W
Naar het D
Deensch door M
Mevr.. D.
Naa
B . Logeman-v.
L
a - . d.. Willigen;
W
I
; geillustr~.
door Lou
i s Ra
Rae m aa k 'e r s.. Baa
Baarn.. Hollandia-Drukkerij.
L
H a
a-D
. 1904.
1904.
J e rom e K
K.. JJ e r,o m e.. Pa
Paul K
Kelver.. Vertaling
van
H. RRap
a EL
a p a-r
a d..
V a
Baarn.. Hollandia..Drukkerij.
Baa
H a
a-D
. 1904.
1904 .
H.
Soh
n
r
e
y.
Lief
en
leed uit een kleine werelcl.. U
Uit het DuitschH. S
. L
D
door J.
Neerbosch.. N
Neerbosch'' .Boekhandel.
T . J.
D
a . N
B
a
.
J . L.
L . Duyv1endak.
E. CCarpen
tel'.. L
Liefde's
door L.
B.
a
' meerderjarigheid,
a
, vertaald
aa
L, de
Jager M
Meezenbroek-v.
Ja
- . Beverwijk
B
((voorwoord v.. Dr.
D . H.
H. Was).
Wa ) .
Amsterdam.
Van H
Ho Ike Ina
Warendorf..
A
a . Va
a en Wa
Pierre de C
C oulevain.
Een moderne E
Eva,
P1
1
. B
a, bewerkt door M1l\{ej..
Baarn.. Hollandia-Drukkerij.
B.
B. SS t 011 k.. Baa
H a
a-D
. 1904.
1904.
R.. Ruch.
Van de, koningen en de kroon,, doorMevr.B.deGraaffR
H
. Va
M
. B.
G a a v;t
Baarn.. Hollandia-Drukkerij.
a n CCap
a p e 11a11 e.. Baa
H a
a-D
. 1904.
1904 .
Leo nOlI
Lap run e.. B
De waarde
des leTens.. N
aar de ge
Fransche
L
011 e La
Naa
9 F
aa
a
nitgaaf
A.. Th.
Leiden.. J.
J. W.
Leen-aa bewerkt door A
T . C.
0 . Thompson.
T
. L
W, van
a L
w'en.. 1904.
1904 .
Dr.. A.
D
A. Bruining,
B
I
, Roogleeraar.
E
aa . Het voortbestaan
aa der menschelijke
persoonlijkheid
uitgegeven van
Neder1..
I naa den dood.. (Geschriften
(G
a wege den N
Protestantenbond
IV).
Assen~. L.
P
IV). A
H a sma.
a
L. Han
a . 1904.
1904 .
Mr.. T.
Vr i e s.. B
Bevolutie en evolutie in de SStaathuishoudkunde.
M
T. de V
aa
.
Een lezing.. ''s..Gravenhage.
Hagen.
B
-G a
a . T.
T . C.
0 . B.
B . ten H
a
.
Dr.
in het zedelijk leven.. V
Verge-.
M
D . H.
H. T.
T . de Graaf.
G aa . :.Moeilijkheden
lijken.. G
Groningen.. G.
G..A.
r s.. 1904
1904..
A . Eve
E

ABETTE
BABETTE
DOOR
B

IGNATIA
LUBELEY..
IGNATIA LTJBELEY

II.
II .
Par:ijs Ieefde in onrust5 na
kookte en
Pa
a die dagen.
a
. Ret
H
bruiste binnen haar
ill
uren,
het
boI'relde
van
onderen
op,,
aa
,
a
en daar
aa was
a g--een uitweg voor die hevig beroerde zee van
a
menschelijlre hartstochten.
a
.
Een niellwe regeeringsvorm moest worden ingesteId,,
E
men vreesde de aaristocraten
en de vijand
naderde
van
a
a
a
a de
gren.zen.. D
Den 22den S
Septelnber viel V
Verdun..
AIle stormklokken Iuidden..
A
vrienden g-eegaan
RRay
a ill 0 n d was
a tot een zijner
$
aa om
met hem te bespreken op welke wijze z~j het vaderiand
a
a
het best zouden dienen,, door aals vrijwilligel"
op te trekken,,
1
of door in d.e hoofdstad
krachten
en talenten
te
a zelve aIle
a
a
a
wijden aa
aan de oprichting van
aan
a een degelijk bestuur en aa
de verbreiding del" ware
republikeinsche denkbeelden..
a
Zij zaten
voor het open venster van
Z
a
a een bovenkamer
a
en hoorden in de verte het gejoel van
a het volk en daarboven
aa
uit het voortdurende gebrom en geklep der klokken..
Dien nacht
zaten
zij er liOg--.. M
Met hen waakten
de
D
a
a
aa
- vrouw des huizes,, haar
op twee stoelen naast
aa kind slapende
a
aa
haal",
zat
aa , en de dienstmaagd,
aa , die aachter in de kamer
a
a te
breien en b~j tusschenpoozen haar
oogen
afveegde.
Een
aa
a
. E
:E. IV 12
12
22
22
0o.. :E.1
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kaars
bescheen hun bleeke ontstelde gezichten;; zij spraken
aa
a
op gedempten toone. De
tijding
had
hen
plotseling
bereikt,
D
a
,
dat
de aaristocraten
werden gedood,,
a in de gevangenissen
a
a
omdat
aanslag
a heetten te plegen tegen de Republiek,
R
a zij een aa
,
en terwijl zij daar
bijeen zaten,
aa in die kamer
a
a
, wisten zij dat
a
niet ver van
hen,, in sombere binnenplaatsen,
a
aa
, beschenen
door toortslicht,, maD.nen
en
Vr01.1Wen
werden
vermoord..
a
Daar hing iets sombers en kils in die kamer,
IDaa
a
, en toch hadden
a
de geboende stoelen,, de silhouettes in ovale
lijstjes,, scharp
a
uitkomend op het lichte behang,
a , de boeken in het kastje,
a
,
op andere
zij ook
a
aavonden iets gezelligs,, maar
aa ''t was
a alsof
a
die tijding hadclen
gehoord en zij ook,, luisterend naar
a
aa het
welbekende tikken van
de hangklok,
dachten
dat
, eraan
a
a
a
aa
a
iedere minuut de laatste
kon zijn van
aa
a een m·enschenleven..
In
aan..
I den morgen hield de slachting
a
aa
Drie
dagen
lang
duurde zij voort..
B
a
a
,,'t
Ray
,,' IIs vreeselijk g'eweest,"
," zeide R
a m 0 n d met ge-broken stem,, toen hij er later
met mevrouw R
Roland
over
a
1a
sprak.
Zij zaten
aIleen in den salon,
kamer
a . Z
a
, in de naaste
a
a
a
aa
was
E u d 0 r aa aa
aan haar
met haar
a E
aa pianoles
a
aa onderwijzeres,,
mademoiselle
]\I
a
M i g not..
"Geheel
Parijs is vervloekt geweest, in mijn oogen,,
,,G
Pa
daar
is
geen
voorbeeld van
aa
a grootere gruwelen in de ge-schiedenis te vinden."
and
." De
B stem van
R 0 1a
a mevrouw R
klonk zeldzaam
scherp en in haar
aa
aa oogen lichtte een driftig
vuur.. ,,I
"Is dat
al
a beschaving?
a
P 1Ik moet u zeggen. dat
a ik a
zeer weinig hoop heb,, dat
hier
te
midden
van
die
barbaren
a
a
a a
en schurken ooit de vrijheid zal
a heerschen..
Natuurlijk kent u de circulaire,
aIle bureaux
is
Na
a , die in a
a
rondgezonden."
."
Raymond
knikte toestemmend.. Het
was
H
a
R
a de circu-laire
van
den
Parijschen
gemeenteraad,
die
den moord
a
a
Pa
aa ,
rechtvaardigde,
en
iedere
gemeente
in
Frankrijk
opriep het-aa
,
F a
zelfde te doen en met de Pa
Parijzenaars
te spreken:: wij
aa
tfekken
tegen den vijand
op,, en wij laten
geen roovers
1
a
a
aachter,, om ODze vrouwen en kinderen te vermoorden..
"Dit
schandelijke
stuk werd verspreid met het mede-B
a
weten en de toestemming van
a ,den minister van
a justitie,"
," ver--
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335volgde meVI'OllW B
Roland,
leggend op
a
, ironisch den nadruk
a
het laatste
woord.. "Geen
wonder
sedert
deze
D
ant
0 n heet."
aa
P
a
."
,,G
"Het is goed,, dat
Themis geblinddoekt is.. ZZij kan
,,H
a T
a nn
niet zien welke gruwelen in haar
gepleegd worden,"
aa naam
aa
,"
Raymond moedeloos.. V
Vroeger zon hij blijde zijn
. zeide Ra
geweest,, als
a hij zulk een beeldspraak
a
aa in sieI'lijke zinnen had
weten te pas
- TIll was
te bezwaard.
a brengen a zijn hart
a
aa .
Ook glimlachte
zijn gastvrouw
niet op haar
O
a
a
aa betooverende w~jze..
"Ja, u heht gelijk,, gelijk,"
"en indien
," aantwoordde zij,, ,,
Themis niet geblinddoekt was,
T
aa oogen
a , dan
a zou zij nn haar
met haar
moeten bedekken en weenen.. Maa
M.aar nog
aa handen
a
betel' ware
het,"
a
," en zij richtte zich onwillekeurig hooger
op - ,,"indien zij die ellendelingen met het vuuI' van
a haar
aa
oogen verteerde.. 0,
0, vroeger heb ik gemeend,, dat
a een rede
vol zui vere beginselen het volk in hoogere gedachtenkringen
a
zou leiden,, en ik hield o.a.
Mirabeau,
a a , dien ik te
.a . niet van
a M
o\rerweldigend vond,, te oppermachtig.
a
.
]\Iaar
nu
hadden
wij
zoo'n
machtige
figuur weI noodig,,
Maa
a
'
a
om die bende roovers en moordenaars
te weerstaan.
aa
aa . Daar
D a
is meer noodig dan
a zuiverheid van
a bedoelen om het yolk
in toom te houden;; en wat
a de ware
a
a begrijpt de m.assa
a a van
welsprekendheid?P Als
men
indruk
wil
maken
moet
men
a
A
<lie menschen verbazen;
a
; hun ooren zijn grooter dan
a hun
verstand!
hoorde ik l'abbe
de B
Beauregard;
a
! Eens
E
'a
a
a ; hij ver-telde de gewoonste dingen op een toon van
a vervoering en
bevestigde ze door zulke vreesel~jke gebaren,
, dat
a hij veeI
a
menschen overtuigde,, dat
waarlijk
schoon
a zijn waarheden
aa
aa
waren.
Een
man
uit
het
volk
stond
hem
met
open
mond
a
a
. E
aan
te gapen,
a
, en sprak
a eindelijk zijn domme bewondering
aa
nit door te zeggen:: "Wat
Dat is dus de manier
a
,,Wa zweet hij!"
!" Pa
-om dwazen
te overtuigen!! Wat
gelijk -Wa had
a Phocion
P
a
toen hij door het yolk werd toegejuicht - om aa
aan zijn
vrienden te vragen
of
hij
in
zijn
redevoering
ook
een
dwaasa
aa heid had
a gezegd!"
!"
"Ja,"
ond,, ,,
"vroeger meende ik ook,,
,,Ja," ant"voordde
a
BRaym
a
dat
a
,
a aalles beter zon gaan,
aa , en ik heh om mijn oom gelachen,
(lie zoo vreesachtig
het land
ontvluchtte.
Maar
hij
heeft
a
.
Maa
a
,een g'oeden blik op het yolk gehad.
beter als
a . Het
H ware
a
a
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gevolgd,, ell Inen Z011 b~jna
a
a zijn
rust en veiligheid benijden,"
zijn
stem
klonk
zeer
moedeloos.
,"
.
"U Z011 toch niet zijn voorbeeld willen
volgen?"
]
,,U
?" zeide
mevrouw B
R 01 aand verwonderd,, en haar
verwondering' trof
a
scherper dan
a een rechtstreeksch verwijt;; en toen zeer vriende-lijk:: "Mijn
vriend,, wij moeten den moed D
niet opgeven.. Daar
,,M
Daa is,.
zooveel te doen.,. D
De republiek begint pas,
en
\V~j
hebben
a ,
mannen
met zuive1"e bedoelingen en oprechte l)eg'inselelJl
a
noodig;; die mann.en
moeten blijven."
a
."
"Ja," aantwoordde b.~j met een opge,vekter l1itdrukking"
,,Ja,"
op zijn jong gezicht:: ,,"ik zal
niet weg'gaan."
a D
a aa ."
"Schrijft
11
nog
Yoor
Le
Thermometre
du jour 2"
:)" vroeg""
L
T
,,S
D
zij plotseling..
"Deze
twee laatste
weken
heb ik Dniets meer ingezonden,.,
Da
aa
a
maar
a ...
. .""
"Ik weet Dniet,, hoe u erover denkt I"
I" viel
a zij hem. ill
,,I
de rede,, ,,"Ulaa1",
hoe
hoog
ik
Del
au
r
e
achtte,
,
P
1
a
a
, ik b-etreur
aa
nu,, dat
hij
in
zijn.
politiek
de
partij
van
la
a
a
a Montagne
M
a
a
neemt,, en ik heb m~jn man
niet
a oo]r gezegd,, dat
a ilr hem
.
D
wedel"
in m~jn huis wilde ontvangen.
a
a
. Maar
Maa daar
aa kr~jg·en w~j·
bezoek " toen de deur openging,, ell een paar
aa heeren
-"
binnentraden,
die
zij
met
hoffelijke
empressement
tegemoet
a
a
,
ging.. Ret
waren
Clootz
ell
Buzot.
Le
citoyen
Roland
a
B
. I
R
a
H
O
zelf volgde.. Hij
gezicht
L zag
a e1" zeer slecht llit;; z~jn ma.ger
a
was
en zijn oogen stonden zwak
Dea geel bleek
a
a en moe.. D
gebeurtenissen van
weken
hadden
hem sterlr
a
a
a
a de laatste
aa
aangeg-repen.
minister
a h~j weder.tot
a
a
. Bij
B de omwenteling was
van
binnenlandsche
zaken
gekozen,
en
met
groote
na'uwa
a
,
a a
gezetheid nam
h~j zijn ambt
waara
a
a
aa . In
I brieven vol g'loeiendeverontwaardiging
had
Septemberg-rllwelen ge-aa
a hij teg'en de S
protesteerd. -- maar
doen ziell,,
a
aa de uitslag
a had
a henl aIleen
hoe klein zijn macht
en
invloed
eigenlijk
waren.
a
.
a
C I 0 0 t z maakte
zich weldraa meester van
a 't
' g'esprek..
0100
aa
Druk en met zich zelf ingenomen,, trachtte
h~j zijn stelling
a
a
D
op te dringen,, dat
a het ,zeer weI mogelijk zou zijn de wereld
tot een broederschap
sarnen
a te vereenigen en een Conventie
C
a
te stellen uit afgevaardigden
van
aIle
winclstrelren.
R
0
I
and
a
a
1
a
a
aa
. R
luisterde nallwlijlrs.
Op
het
gelaat
van
z~jn
vrouw
ver-. O
a
aa
a
a
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toonde zich even een minachtend
lachje.
Koel-beleefd
a
a
. K
,.vas
du genre humain."
a haar
aa houdiDg~ tegenover "l'orateur
,, ' a
a ."
Zij vO:lld zijn verbeelding verward,
Z
a , de redevoeringen,, waarom
aa
h~j beroemd was,
a , opgeblazen,
a
, hoogdravend,
a
, zijn manierell
a
in ggezelschup
attnmatigend.
a aa
a
.
Met belangstellingwendde zij zich tot B
B u z 0 t,, toen
M
a
deze het gesprek overnam.
Nog- jong was
a . N
a hij,, met een
g-oed uiterlijk,, en gekleed met groote zorg en. veel
a smaak.
a .
D
De g'emeenteraad
Parijs werd ongenadig
door hem
aa van
a Pa
a
gehekeld.. H
flij yond het
, dat
a onrechtvaardig,
aa
a de hoofdstad
a
heerschen ZOll over de aandere gedeelten van
a het
a land,
a , en
hij verVvoIlderde er zich over,, dat
a men eenig bezwaar
aa tegen
a
.
de federatie
der
verschillende
departementen
kon
hebben.
a
a
.
,,G
"Griekenland
immers had
a
a ook uit verbonden republiekjes
bestaan,"
aa ," en zijn toon werd geestdriftig,, en zijn. rede vol
VU11r toen hij dat
van
a paradijs
a a
a aaIle republieken beschreef,,
niet vergetend de schoone natuur
ook hulde te brengen,,
a
\vant
"hij
,vas
haar
hartstochtelijke
bewonderaar
a
,,
a
aa
a
aa en voedde
zjjn verbeelding- met aaIle hare
bekoorlijkheden."
a
."
Hij twijfelde er echter aan,
a oogenblik van
EI
a , of het
a fede-ratie
voor F
Frankrijk
reeds gekomen was.
a
a
a .
Ret werd
laJat.
Raymond wilde opstappen.
B
a
a . Ba
a
.
"Blijft
u
niet
eten
?"
vroeg
IDevrouw
R
0
I
and
met
,,B
P"
B
a
haar
is dadelijk
vijf uur.. Men
zal
aa bekoorlijk lachje.
a
. "Ret
,,H
a
M
a
,veldl'a
a komen aandienen."
aa
."
Hij naln
de uitnoodig'ing aan.
Bu Z0 t
E[
C Tloot z en B
a
a . C
bleven ook.. T
rr'weemaal
Roland
aa per week had
a mevrouw R
1a
de g-e\tvoonte g'asten
om
haar
tafel
te
vereenigen,
a
aa
a
, aaltijd
politieke kennissen van
a haar
aa man;
a ; vrouwen ontving zij
nooit.. B
Bekoorl~jk en geestig nam
zij haar
aa plichten van
a
a
g'astvrou,v
waar
aa aan
a . ''t hoofd van
a haar
aa tafel,
a , die aaltijd met
a
smaak
en zorg was
a
a ingericht,, zonder overdaad.
a .
Om
negen
uur
waren
aIle
gasten
vertrokken.
O
a
a
a
.
Doelloos liep BRay
door de slecht ver-aa
D
a ill 0 n d langzaam
a
Iichte straten.
De zaken
van
hem.
a
a
a
. D
a zijn oom verschaften
g'een werk meer.. Z
Zij waren
voor goed
gedaan
in deze
a
a
aa
ourustig'e tijden.. O
Ook wilde hij nu niet meer voor L
Le
Thermometre
du
jour
schrijven.
Ret
was
toch
beter
kleur
T
. B
a
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te bekennen,, en te toonen dat
a hij niets met la
a Montag-ne
M
a
had
bij de partij
aa en zich schaarde
aa
a U der Gironde.
G
.
a nit te staan
Misschien
zou het juister zijn te zeggen,, 'dat
M
a hij zich
schaarde
bij de partij
van
Roland.
aa
a
a mevrouw R
a
.
Hij
Parijs te verlaten.
Maar de
a er over gedacht
a
Pa
H had
a
. Maa
republiek had
noodig juist in de hoofdstad,
a mannen
a
a , en hij
zon blijven.. M
Men kon Dooit weten..
In den omtrek van
I
a de schouwburg wa!
a het druk.. RijR tuigen reden af en aan,
stroomde een elegante
aa , druk pratend
a
a
menigte uit het verlichte- gebouw.. Daa
Daar waren
altijd voor-a
a
stellingen -gedurende de uitmoordingen wal'len
z~j
- ook
a
a
doorgegaan
maar
dezen
avond
was
het
11.eel
druk,
omdat
aa - aa
a
a
,
a
de beroemde Tal
Ray ill 0 n d zag
T a m aa had
a gespeeld.. Ra
a hem
wegrijden :: een breed g'eschouderde,, korte IDJtn,, met een
regelmatig
romeinsch profiel,, dat
aan borstbeelden van
a
a aa
a
J u Ii use
e
s
a
r
herinnerde.
Weinige
dagen
geleden
was
J
a
.
W
C
a
a
er een soiree ten zijnen huize geweest,, ter eere van
a D
D u-rn 0 uri e z,, die aals overwinnaar
Duitsche grenzen
aa van
a de D
was
de beau
monde va"n
a teruggekeerd,, en vroolijk had
a
a
a
Parijs zich in de schitterend verlichte salons
bewogen,, en
Pa
a
onder het dansen
de nieuwste m.odes en de laatste
politieke
a
aa
nieuwtjes besproken..
Zonder
verpooz.en werkte minister R
voort in
Z
R 0 1and
a
den chaos,
heette,, eischte stipte orde,,
a , die zijn departement
a
publiceerde rekeningen,, waardoor
het geknoei aa
aan de mini-aa
steries duidelijk werd aa
aan ''t licht gebracht,
ontsloeg
on-a
,
waardige
ambtenaren,
'zich persoonlijke vijanden,
aa
a
a
, en maakte
aa
a
,
terwijl om hem heen de Ja
J acobijnen in aIle
regeeringsrangen
a
a
doordrongen en de C
C'onventie met han.den
en voeten gebonden
a
raakte
aan de luidruchtige volkspartij,
welke zij vreesde..
aa
aa
,
a
De
onwelluidende
kreten
van
de
plebejers
overstemden de
D
a
schoone,, zuivere betogen der GirondijILen,
G
, zoodat
a niemand
a
ze meer hoorde,, en ook hun protest teg·en de veroordeeling
van
a den koning verloren ging.. Wie
W luisterde nog naar
aa hen?P
R
voor
verradel'e
uitgemaakt,
I 0 1aand,, seder't lang
a
a
aa ' , diende
zijn ontslag
in.
De
Conventie
handhaafde
haar
a
. D C
a
aa
aa minister
niet tegenover de Ja
Jacobijuen,, en hij wenschende 'zich t~
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rechtvaardigen,
aa
, SChl·eef haar
aa aacht brieven,, die zelfs niet
voorgelezen werden..
Mevrouw R
R 01 aand liet paspoorten
in orde brengen,,
M
a
om met haar
aa dochtertje naar
a buiten terug te keeren,, -niet uit vrees,, want
die kende zij niet,, maar
a
aa opdat
a haar
aa
man,
zijn vijanden
hem gevangen
wilden nemen,
a , wanneer
a
a
a
.
,
minder belemmerd zou ?;ijn in zijn plannen
tot
ontvluchting.
.
.
a
Daar was
Parijs te
Daa
a nog een reden,, die er haar
aa toe bracht
a
Pa
willen verlaten,
misschien,'"
a
, maar
aa die noemde zij niet:: ,,"later
a
,"
sehreef zij in haar
"later"
aa memoires,, maar
aa dat
a ,,
a " is nooit ge-komen..
Het
dllurde lang
eer de paspoorten
in orde waren,
a
S
a
a
, en
toen mevrouw Roland
ze kreeg,, lag
Zes
R a
a zij ziek te bed.. Z
dagen
later
eehter - V
Vrijdag
- was
a
a 31
31 Mei
M a zij gereed
a
om nit te gaan,
a , toen de klokken luidden en haar
aa waaraa schuwden,, dat
wus.
a er iets gaande
aa
a . Zij
Z bleef thuis.. Om
O half
a
zes ]{wamen
zes
gewapende
mannen
met
een
bevel
tot
in
a
a
a
hechtenisneming van
bij R
R 0 I aand,,
a Ie comite revolntionnaire
a
opdat
deze hen volgen zou.. D
De ex-minister
verklaarde
a
aa
geen
comite revolutionnail"e
met zulk een bevoegdheid te
B
a
:iLennen.. Men
ging zijn antwoord
aan den gemeenteraad
M
a
aa
aa
overbrengen,, terwijl hij bewaakt
werd.
aa
.
Mevrouw R
R 0 1I and
geloofde,, dat
M
a
a het goed zou zijn. deze
daad
Conventie mee te
a van
a geweld met eenig eclat
a aan
aa de C
deelen.. Z
Zij sehreef een brief aa
aan den president,, liet een
vriend bij haar
en reed aaIleen per rijtuig naar
aa man
a
a Ie
Carrousel.
Ca
.
Maar de C
Conventie - zooals
Maa
a die bestaan
aa had
a - ging
op ditzelfde oogenblik onder een hevig tumult over in
revolutionaire
handen
-- veertig duizend gewapende
mannen
a
a
a
a
vulden de binnenplaats
van
de T
Tuilerien -- de storm-aa
a
klokken klepten voortdurend..
Tot de inheehtenisneming van
"les vingt-deux"
" ((de
T
a ,,I
Girondijnen)) werd besloten.. Naa
Naar aaIle kanten
zijn zij ge-a
G
vlucht,, Roland
ook
Toen zijn vrouw
R 1a
a wist te ontkomen.. T
terugkwam
van
vernam
zij tot haar
a
a de Conventie
C
a
aa vreugde,,
dat
hij
het
huis
had
wetente
verlaten,
daar
z~jn
bewakers
a
a
a
a
a
,
a
waren
heengegaan.
a
aa .
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zijzelf
a
D
gevangen naarde
Abbaye
gevoel"d..
a
A
a
Haar
vriend,, B
B 0 S c ,, haastte
zich dienzelfden dag
B
a
aa
a
Eudora
Creuze-lau
Fouche
E
a bij mijnheer en mevrouw C
-1a F
te brengen,, die haar
a onder hun eig"en kinderen als
a een
dochter aannamen,
aa a
, en ,,"wier patriarchale
a a
a gewoonten,, deng'clen,,
zachtheid
en g-oedheid men moest kennen,, om over hun
a
ontvangst
van
kind te kunnen ool"deelen."
a
a het verlaten
a
."

"Den 331sten A
Augustus sluit ik in den haast
dit werk,,
,,D
aa
dat
"Portraits
et A
A.necdotes"
a onder den titel van
a
a ,,P
" en be-gonnen den S8sten van
deze
maand,
a
a
aa , moet
a dienen om te
herstellen hetgeen verloren is gegaan",l)
aa ", 1) schreef mevrouw
R 01 aand.. ,,I
"Ik sluit eveneens de drie eerste schriften van
R
a
rnijn M
Memoires,, beg-onnen den 99 den ,, en 1ik ben zeer ver-wonderd,, dat
a ik in mijn oogenblikken van
a vrij denlren bijnaa
c1riehonderd bladzijden
heb volgeschreven in twee en twintig
a
dagen,
aan rust,, aan
a
, terwijl ik nog zooveel tijd wijdde aa
aa over-peinzingen,, aan
·en aa
aan mevrouw P
Petion,,
aa de lrlavecimbel
a
die hier gekomen is in den nacht
van
9den op den
a den 9
a
lOden.
men steeds Yoortgaat."
O
. vVat doet men al
a niet,, wanneer
a
aa ."
.
Zij was
Tot den 224sten
Juni
was
Z
a in Sainte-Pelagie.
Sa
-P' a
. T
J
a zij
in,,-l'.A.bbaye
g"eweest,, voor eenige uren dien dag
1'A a
a vrijgelaten,
a
,
en toen naar
deze
gevaongenis
gevoerd.,
g-elegen
in een
aa
a
,
aachterbuurt,, die, bekend was
a om de bloeddorstigheid waaraa mede daar
September priesters vermoord waren
gaeworden..
a in S
a
Nadenkend Ilegde zij(, haar
Na
a pen neeI',
a , en keek voor zich
uit op den vuilen kalkmuur
van
het
kleine vertrek,, dat
a
a
a
een van
de
vele
vrollwencellen
was,
die
Sainte-Pelagie
be-a
a
-P' a
a ,
Sa
vatte,
rijen op nauwe
gangen
uitkwamen.
a , en die in lange
a
a
a
a
.
Zij had
papieren
aan de tralies
van
bevestigd,,
Z
a
a
aa
a
a het raam
a
om
a de zon te weren,, maar
aa ''t had
a niets geholpen en ''t was
a
tot stikkens toe warm.
Een
zware
bedorven
lucht
hinga . E
a
buiten tusschen de verschillende gebouwen.. D
De aafdeeling
vool" de mannen
was
niet te hooren
a
a vlak
a bij,, en zij trachtte
a
1) "Notices
historiques."
1)
N
." De
D schrijfster meende,, dat
a zij vernietigd
waren
geworden.. Z
Zij, waren
slechts verborgen,, en zijn 1a
later m.et de
a
a
1\Iemoires uitgegeven..
M
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elkander
door de
a
aa de ruwe woorden die de gevang'enen
a
geopende vensters toewierpen..
Alles wat
laag
was
A
a
aa
a en met bloed bevlekt,, vereenigde
a
B
Sainte-Pelag'ie
tllsschen haar
Madame
B 0 UTI-Sa
-P1a
aa vuile muren.. Ma
a
C h aau d,
den concierge,, had
deze
, de vrouw van
a
a g'etracht
a
a
,
verbl~jfplaats
voor mevrOllW R
Roland
drag'el~ik
te maken,
aa
a
door haar
een
kanler
onder
.de
hare
te
geven,
en
gedurende
a
,
aa
a
eenige weken
had
a
a zij daar
aa gezelligheid,, nethei(l en frisch-J~eid genoten.. Het
was
speelde..
H
a daar
aa ook,, dat
a zij veel
a piano
a
Maar om de g'el~jkheid te handhaven
verbood een del'
Maa
a
a
madame
B 0 u c h aa u d de gevangene
a
aalzoo
aadministrateurs
a
a a
B
te behandelen,
en
dez.e
laatste
keerde
te:rug·
J.laar
een
del'
aa
aa
a
,
a
kleine cellen,
om
wedel'
de
bedorven
lucht
van
de
g'ango
a
a
a
,
in te aademen,, die ''8 aavonds flauw
verlicht werd door een
a
walmende
lamp,
de mureu geheel zvvart
berookt
a
a
a
, waardoor
aa
werden,
a g'evangenen,
a
,
a
, en om te verkeeren te midden va.n
vviel misdaden
haar
ziel
met
afkeer
en
verachting
vervulden.
a
a
.
a
aa
Haar
geheele
wezen
kwam
er
tegen
in
opstand.
a
a .
Haa
''t -Was
a om de gelijl{heid te handhaven.
a
a
.
"Beul!
B
! is het daarom,
aa
, dat
a g'ij mij tot die vrouweIl
l"ekent?"
z~j. in haar
P" vl"aagt
aa
aa geschriften;; ell iets verder,,
van
haar
onderdrukkers
sprekend:
"onbeschaamde
comedie-: ,,
aa
a
aa
spelers!! Dat
zijn
dus
de
bewijzen
van
vrijheidsliefde
en de
a
Pa
menschlievende daden
van
Champ
de
a
a de mannen,
a
, die op Ie C
a
:blars vog-els la;ten
op,liegen,, voorzien van
strooken,,
a papieren
a
Ma
a
waarop
het geluk der aarde
wordt verkondigd aan
aa de be-aa
aa
woners van
de
hemelsche
sferen
I"
!"
a
Dit had
zii opgeteekend in N
Notices l1istoriques,, die
P
a
haar
van
a ontvan.gen,
a
, en
C a
a
a haar
aa had
aa vriend Champagneux
die hij -- zooals
aa ,
a zjj meende -- om vervolg-ing te ontgaan,
had
bericht had
a haul"
aa bitter ge-a moeten verbranden.
a
. Dit
P
troffen,, maar
hebben "indien iets
a
aa zij zou zichzelve veracht
haar
had
kunnen
neerslaan",
en
met
nieuwen moed had
a
aa ",
aa
a
zij de pen opgenomen.. I-Iaar
arbeid
was
.nn
gereed,
en
a
,
Haa a
langzaam
doorbladel"de
zij haar
Haa geheele
a
aa
a
aa schriften.. Haar
leven b~jna
voor haar
aa Memoires:
M
: het voor-a lag
a
aa in haar
beeldige leven van
een
ontwikkelde,
zelfbewuste,
, philoso-,
a
phische vrouw,, en iets als
een
glimlach
gleed
over
haar
a
aa
a
1
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gelaat:
aanvoeren??
a
aa : wat
a kon men met recht tegen haar
aa aa
"zij
was
altijd
gl~oot
geweest,
in
't
geluk
zoowel
als in 't
,,
a a
,
'
a
'
ongeluk."
."
Voetstappen
nadel~den
over de gang,
V
a
a
a , en hielden op
bij haar
Deze werd
geopend.. Ba
Langs den bewaker,
aa dellr.
a . Da
a
a 1,
die met brutalen
blik naar
a
aa binnen keek,, trad
a Ray
Ra ill 0 n d
Du brays-ot
naar
D
a
aa voren..
Al het
A
a gevaar,
aa , dat
a hij had
a mogen loopen door haar
aa
zoo openlijk te willen bezoeken,, werd
honderdvoud beloond
a
door den glimlach,
a , die plotseling haar
aa gezicht verhelderde,,
de betooverende glimlach
van
misschien
a
a vroeg"er,, zachter
a
nog,, omdat
het
gelaat
bleeker
en
smaller
W3.S.
a
a
aa
a
a
a .
"Gij!"
,,G
!" zeide zij opstaande.
aa
.
"Ja, ik wilde u een visite komen maken,"
,,Ja,
a
.," antwoordde
a
hij beleefd,, en toen de deur
achter hem gesloten was,
a a
a , ver-volgde hij op snellen gedempten toon,, ,,M
"Mijnheer B
B0 SC
had
willen
konlen.
EIij
had
gehoord
van
uw
verhuizing
a
. E[
a
a
1.lit de kamer
van
a
a den concierge en hij wilde u zijn deel-neming betuigen.. Maa
Maar 't
' was
a zoo kort geleden,, dat
a h\j
hier was
a ge·wee$t.. 1Ik vreesde,, dat
a hij onder verdenking
zou komen,, en daarom
ben ik gegaan.
aa
aa . Hij
H heeft mij een
brief meegegeven,, hoewel er niets geen nieuws is van
a onze
vl~ienden,
niets."
,
."
"Eigenlijk
gelukkig,"," antwoordde
zij.. ,,'
,,'t IIs een bewijs,,
,,E
a
dat
nog veilig z~jn.. A
Als wij iets hoor-a hun schuilplaatsen
aa
den,, was
a het
a licht door hun vijanden,
a
, en ,'t
' kon dan
a iets
slechts zijn voor hen."."
Zij zag
Z
a besluiteloos om naar
aa d~n eenigen stoel.. "Wilt
,,W
u niet uitrusten?"
P" vroeg zij..
"Ik rust het
nit wanneer
ik staande
met u mag
,,I
a beste
a
a
aa
a
praten,"
"Mevrouw,, blijft u toch
a
," aantwoordde hij hoffelijk.. ,,M
niet staan
I"
aa !"
Zij zette zich neer,
Z
a , en ter\vijl zij vluchtig den brief
doorlas.,
hij met een drif-a
a , dien hij haar
aa gegeven .had,
a , nam
tigen blik de kleine benauwde
ruimte Ope.
a
"O·! dat
I" barstte
hij toen
,,O
a ik u hier moet terugzien !"
a
uit,, ,,",yaarom
toch?"
aa
L
?"
"maar,
" Waarom ,?"
,,Waa
?" vroeg zij kalm,
a , aironisch opziende,, ,,
aa ,
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boeven te
a
handhaven,
kan
u zeggen,, dat
aet
een
uitgelezen
a
a
, en ik
1
a
a
gezelschap
is;; hoewel het nu betel'" is dan
a
a in de eerste
a
., nu,, dat
weken,
feest-a de boeven vrij blijven en daarbuiten
aa
vieren in comediezalen
en danshuizen,
a
a
, en het bloed vaIn
a
de schavotten
laten
stroomen,, en de goeden en wijzen hier
a
a
worden opgesloten in deze
holen van
a
a onrecht,, die poelen
van
onreinheid.
U
kent
de
gevangenissen
niet zooals
a
. U
a
a 1ik!!
Vindt 11
u ook niet,, dat
V
a men zeggen zou in den tijd van
a
T i b e r ius te leven?"
T
?'"
,,Ja
!" antwoordde
a
"Ja!"
hij heftig.. ,,Maa
"Maar dat
a die U ook
treffen moet!
dragen
- aal zooveel
. a ! dat
a u dat
a aalles moet
a
a
,veken,
zooveel
weken.
Hoe
houdt
11
het
uit?
Hoe kunt
a
,
a
. H
a
? H
u nog zoo zijIi.,, zoo kalm
- aalsof wij
a -- zoo onveranderd
a
nog zijn in de dagen
van
a
a vroeger?"
?"
"Groote
zielen laten
zich niet terneerslaan/'
,,G
a
aa ," antwoordde
a
zij met waardigheid.
"Zij
laten
uiterlijke
omstandigheden
a
aa
. ,,Z
a
geen invloed uitoefenen op hun stemming,, zij zijn er boven
B
verheven.. 1Ik zie de lage
dingen aa
aan,, 1ik veracht
ze,, en
a
a
keer terug' tot mijn eigen geclachten.
a
. Evenals
E
a in de dagen,
a
,
toen 1ik woonde in het
Hotel van
zaken,
a H
a binnenlandsche
a
a
,
heh 1ik hier mijn vaste
bezigheden.
Ik
oefen
mij
in
het
1
a
.
teekenen,, ''s morg'ens bestudeer 1ik .Engoelsch en goeniet van
a
D a v i d Hum e,, SS h aft
m p son,, ''s middags
Da
a e s bur y en Tho
T
a
heb 1ik P
PI uta
is mij
a r c h u s en TT aa cit us,, vooral
a de laatste
aa
zeer dierbaar.
En dan
op haar
aa . E
a dit,"
," vervolgde zij de hand
a
aa
schriften leggend,, ,,"niet aaIleen,, dat
het
schrijven
mij
beziga
houdt,, het wekt mij op,, omdat
1 mij uiten kan,
1
a ik
a , omdat
a ik
al
op ''t papier
kan
Ik hoop,,
a mijn goedachten
a
a
a uitspreken.. 1
dat
E u d 0 I" aa dit alles
eenma.al
a E
a
a lezen,, en er door leeren
aa zal
zal,
Eens heh 1ik mij laten
a , wie haar
aa moeder geweest is.. E
a
meeslepen geheel uit te ]leggen,, hoe 1ik haar
zou
opvoeden
aa
en wat
zou,, om toen te bedenken,, dat
a
a 1ik van
a Ihual"
a maken
a
ik misschien nooit meer met haar
aa zou leven en haar
aa zou
kunnen leiden."
- E
Even zweeg zij..
." "Ik zeide in dat
"dat
,,I
a stu]r,',
," vervolgde zij ovel"leggend,, ,,
a
ik
g"een
virtuose
van
haar
zou
maken,
maar
dat
ik
eraan
,
1
a
aa
a
aa
a
aa
denken zou -hoe mijn moeder aaltijd vreesde,, dat
a 1ik te groote
9
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mUSIClenne of te groote teekenaarster
zon worden,
aa
a
, terwijl
zij wen.schte,, dat
a ik boven aalles de plichten van
a huisvrouw
en moeder zon weten te volbren.gen.. E
E u d 0 r aa moet niet
iemand
worden,
aanblik opvalt
en ver-a
a
., die bij den eersten aa
a
"\vondering wekt,, zij moet aa
aantrekkelijk zjjn door het geheel,,
en de menschen aaa
aan zich weten te hechten door haar
a
deugden.. 1Ik hoop daaroln
zoo,, dat
aa
a zij eenmaal
aa in een stil,,
verborgten,, vredig" leven de aa
aanc10enlijke
plichten van
1
a echt-ge'noote en moeder zal
a mogen vervullen."
."
a , zoo hebben
Z~j zag
"Niet waar,
Z
a op met een glimlach:
a : ,,N
"\vij ons de wereld gedroomd:: de mannen
huis-aals waardige
aa
a
vaders
en de vrouwen aals zorgzame,
htlisrnoeders,, de kinderen
a
a
in wijsheid grootgebracht,
a
, en goede "vetten om de gtemeenschap
in stand
te houden.. VVeet
g"e nog,
a , hoe schoon) die
a
a
W
(lroomen waren?"
. P"
Htj
dacht
aan aal hetgee'll z~j verloren had,
II
aa
a , ell zij las
a
a
de ontroeriug op zij.n jong gezicht,, maar
aa zijzelf voelde zich
opgewekt en moedig..
Zij nam
een del' schriften van.
Memoires op en
Z
a
a haar
aa M
zocht naalr
gedeelte:: ,,Z
"Zie,"
aa een bepaald
aa
," zeide zij het met
haar
aanwijzend,, ,,
"dit heb ilr ervan
a geschreven."
."
a yinger aa
Hij
H boog zich over en las
a met haar
a mee:
,,0 Brutus!"
er,, ,,
"evenals
gij,, -wiens moedige
,,O
B
!" stond
a
a
hand
tevergeefs de ontaarde
Romeinen vrijmaakte,
a
aa
R
aa
, hebben
,vij ged,vaald!
mannen
met zuivere bedoelingen,, wier
a
aa ! Die
D
vurige zielen haakten
naar
aa
a de vrijheid en die de wijsbe-geerte tot haar
a dienst had
a toebereid door de rust del" studie
en de g"estrengheid del' aafzondering - die mannen
hebbell
a
zich,, evenals
g~j
deedt,g·evleid
met
de
'g"edachte,
a
, dat
a de,
a
,
omverwerping van
de tyrannie
het rijk del" gerechtigheid
a
a
en des vredes zou doen aanbreken:
: zij is slechts het teeken
aa
geweest,, dat
hartstochten
en de afzichtelijkste
on-a de lage
a
a
a
deugden opriep."
."
"Ge
," zeide
,,G ziet,, anderen
a
. hebben hetzelfde ondervonden,"
zij,, ,,
"wij staan
en T
Themistocles
aa niet aIleen.
a
. Aristides
A
zijn ook vervolgd,, Socrates
en P
Phocion ook gedood
S
a
geworden door de laaghartigheid
en domheid van
aa a
a hun tijd-g"enooten.. Maar
de
geschiedenis
heeft
hen
in'eere
hersteld..
Maa
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Het nageslacht
zal
Z
a het OTIS ook g~aan.
a
a
a . de namen
a
aa . R
del" GGirond~jnen met eerbied noelnen,, maar
aa op dat
a laffe,
a ,
bloeddorstige,, domme volk vol verachting
neerzien,
en
,
a
namen
Danton,
afschu",v
a
aals Da
, Robespierre,
R
, Marat
Ma a vol a
uitspuwen.. ZZoo zal
a de gel"echtigheid zegeviel"en",
", ell er
lag
in haar
"al lijden. wij nu en
a een verheven glans
a
aa oogen,, ,,a
worden g·edood - zooals
altijd g·edood worden
a de goeden a
wanneer
de boozen heel"schen,, omdat
a
a de duistel"nis het lic]lt
vreest,, en de leng-en
de waarheid
niet durft aanziell."
.
aa
."
aa
"Als ik maar
,,A
aa mocht lijden in uw plaats,"
a ," zeide h~j
wanhop~g,
"als ik mijn leven maar
a
, ,,a
aa mocht geven voor llet
uwe.
Kon ik u maar
handen."
a . K
aa redden nit hun verachtel,jke
a
a
."
Zij
schudde
g-litnlachende
het
hoord:
"Ik
vrees
den
Z
a
: ,,I
dood niet,"
"nooit heeft hij mij verschrik-," aalltwoord(le zij,, ,,
kelijk toegeschenen en ntt zou ik hem met vreugde be-."
groeten."
Een harde bons op de denl" kondigde haal"
aau,,
E
aa bezoeker aa
dat het t~jd was
te
vertrekken.
Kort
was
hij
er
maar
geweest.
a
. F
a
aa
.
Zij richtte zich cladelijk
op en stak
toe::
Z
a hem de han,d
a
a
"Mon ami,
,,M
a , wij moeten scheiden,"
," zeide zij vriendel~jk en
langzaam.
uw leven niet in gevaar,
a
aa . "Breng
,,B
aa , door onnoodigte blijven.. T1
l'k dank
u voor uw deelneming· en uw vriend-a
schap."
a ."
"Het
was
R
a niets,"
," aantwoordde hij met bevende stem..
"Zullen wij elkander
wederzien?"
"Mis-,,Z
a
P" vervolgde zjj.. ,,M
schien niet.. Maa
Maar,, mijn vriend,, wanneer
gij hoort,, dat ik
a
sterven ga,
a, ,veet dan dat ik zonder vrees en zonder smart
a
dit leven verlaat."
a ."
De deur
a sprong open en de stem van
D
a den bewaker
a
drel1nde naar
"Sortez!"
a binnen:: ,,S
!"
Ray
ray
Ra ill 0 n d Dub
D
a sot boog diep en kuste de
schoone blanke
hand,
a
a , die in de zijne lag.
a . Hij
H kon niet
spreken..
:Maar
klonk haar
a
aa stem:: "Adieu"
,,A
Maa vriendelijk en kalm
,
mon jeune aami,, adieu."
a
."
September
en October
gil1gen voorbij.. Daar
D a waren
S
O
a
zonnige dagen
en
som
here
dagen,
en
iederen
dag,
ieder
l1ur
,
a
a
,
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dacht
Raymond
aan
eel met zijn schoone
a
Ra
aa die benauwde
a
bewoonster.. ,,D
"De zon schijnt zoo -- wat
a zal
a het er warm
a
H regent en de wind staat
zijn.. Het
aa op haar
aa venster -- het
water
zal
a
a lekken door de reten van
a 't
' kozijn,, de muren
zullen vochtig zijn.. De
worden zoo kort,, ''t zal
D dagen
a
a nll
vroeg donker zijn en zij zal
a niet kunnen lezen.. Zij
Z zal
a
B
g~een licht hebben,, en in die lage
gang
zal
aIleen
die
wala
a
a a
aa
mende lamp
branden."
a
."
Menigmaal
M
aa richtte hij zijn schreden naal'
aa de achtera
buurt,, en blikte omhoog langs
de sombere mureu van
a
a
Sa
Sainte-Pelagie,
werd hij niet meer.. De
-P a
, maar
aa binnengelaten
a
D
a
bewaking
werd strenger gehandhaafd.
a
aa .
Op Woensdag,
O
W
a , 16
16 October,
O
, verliet Marie-An
Ma
- A toinette
laa Conciergerie,
in eenzaamheid
C
, waar
aa zij een paar
aa maanden
aa
aa
a
had
geleefd,, en reed op de open kar,
op
a , met de handen
a
den rug gebonden en het haar
aa kort afgeknipt,
a
, door de
dichte menig~te naar
aa het schavot,
a
, en werd onthoofd.. Hij
H
keurde het aaf,, maar
aa wat
a was
a die keizersdochter in zijne
oogen,, vergeleken bij haar,
aa , die een koningin was
a onder de
vrouwen,, een vorstin door haar
aa moed,, haar
aa wijsheid,, haar
aa
philosophie....
November werd zij ook overgebracht
. . . . Begin
B
N
a
aa
naar
la
Conciergerie.. "Vanhopig,
a O
Wa
, omdat
a hij het ergste
vreesde,, trachtte
hij haar
a
aa op te zoelren,, maar
aa opnieuw werd
hij aafgewezen..
flij ontmoette JJ erom e S
Sol1 op een der volgende dagen.
H
a
.
D
a glimlachend
Deze stak
de straat
hem
aan.
a
aa over en sprak
a
aa .
,,T
a op wag je op te zoeken,"
"Ik was
," zeide hij.. "Nog
,,N
aaltijd
op je oude kamer?"
a
P"
"Soms.
DikwijIs ben ik ook bij aanderen."
S
. D
."
"Heel verstandig,
moet niet te
,,H
a
, heel verstandig'e
a
. Men
M
veel op zijn huis rekenen,, tegenwoordig.. De
inboedel
van
D
a
je oom is oak
aan
de
Conventie
vervallen
vel'klaard,
en
de
a aa
O
a
aa ,
verkooping zal
hebben.. Maa
Maar dat
a weI spoedig plaats
aa
a doet
nu niets ter zake.
van
a . Een
E
a de gevangenen,
a
, die van
a morgen
zijn hoofd onder de guillotine heeft gelaten,
aL , had
a een brief
vool' je bij zich.. 1Ik heb hem gezegd,, dat
ik
hem
bezorgen
a
zou.. 1Ik heb hem gelezen,, je kunt hem hebbene"
."
H
Hij haalde
den brief te voorschijn en overhandigde
aa
a
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Ret was
L e b 1I an
a een schrijven van
a JJ 0 s e p h L
a c gedateerd
van
J
anuari
en
meldende,
dat
hij
J
0
s
e
p
h
L
L
e
b
1
1an
a
c
a
a Ja a
, a
J
ziek was,
a , dat
a er geen hoop op herstel was,
a hij zijn
a , en dat
neef om vergeving smeekte,, dat
had
aa
a
a hij hem ooit gevraagd
in Pa
Parijs te blijven,, en dat
a hij hem nn vroeg ofhij nog niet
naar
Engelancl
kon oversteken,, om iets voor zijn tante
en
aa E
a
a
de kinderen te zijn,, daar
deze
in
moeilijke
omstandigheden
aa
a
zouden aachterblijven..
Met een eigenaardig
lachje
nam
J erom e SSol den
a
a
J
M
aa
jongen man
op,, terwijl1 hij las.
nu,,
a
a . Hij
H was
a de machtige
a
hij had
Conventie,, hij kon met P
Du braya veel
a invloed in de C
a sot spelen aals de kat
a met de muis,, hij kon hem laten
a
leven,, hij kon hem ook doen sterven,, maar
aa dit laatste
aa
wenschte hij l1iet.. Daar
er geweest,, die hem met
Daa waren
a
de aandere G
Girondijnen hadden
willen gevang~en
nemen,., maar
a
a
aa
hij had
de schouders over opgehaald.
a er verachtelijk
a
aa .
. Even
E
"Dat schaap
?" had
"laat
,,Da
aa ?"
a hij-- gezegd, ,,
a hem loopen.
goed konden wij een trouwen hO:Q.d ombrengen."
En men
." E
had
het voorloopig zoo gelaten.
anderen die
a
. Daar
Daa waren
a
a
a
voor gingen,, beroemde mannen
a
aals V erg n i aau d,, BB r iss 0 t ,,
Guadet,
dezen riep het yolk,, of om
G
a
, Genzonne.
G
. Om
O
vrouweJ.l en kinderen,, dat
op het schavot.
a gaf
a iets treffends
F
a
.
"Ret
is goed,"
den brief toe-Ra
H
," zeide hij,, toen Raymond
youwde.. ,,J
"Je kunt naar
Engeland
gaan.
a
aa . Ik
1 zal
a voor een
aa E
paspoort
zorgen.. Maar
Maa je zult missehien nog- weI een twee
a
dagen
willen wachten.
Roland
wordt dan
a
a
. Je
J vriendin R
a
a
vool" het laatst
gehoord;
wij
zijn
geheel
overtuigd
van
haar
aa
;
a
aa
schuld;; evenals
aIle
Girondijnen
was
en
a
a
a
G
a zij voor federatie
heeft zij dus geconspireerd tegen ,,
"laa republique
une et indi-1
visible".
Zij wordt zeker veroQrdeeld,
, en dan
a kun je haar
aa
". Z
Q
llOg op la
zien."
a charette
a
."
"Tijgers,"
,,T
," stootte RRay
a ill 0 n d uit,, ,,"honden,, ellendigse
beulen I"
!"
De scherpe zwarte
wenkbrauwen
in J
Jerome Sols
a
S
D
a
mager
gezicht trokken zich samen.
a
.
a
"Zacht
wat!
wat,"
,,Za
a ," zeide hij uit de hoogte.. "Be,,B a ! zacht
a
denk tot wie je spreekt.. Ik
zie
het
nut
e1"
niet
van
1
a in
mijn ontevredenheid op te wekken,"
," en zich afkeerende,,

-- 348348 om heen te gaan.
"Verwacht
bericht van
aa . ,,V
a
a me den 9den".
9
".
Hij
ging
been.
Zoude
het
geen
triomf
z1jn
Ray
m
0
n
d
H
. Z
Ra
Dub
ray
gevangen
D
a sot voor die onvoorzichtige uitbarstin.g
a
a
te laten
nemen en tel" dood te laten
brengen?P Sprak
a
a
S a men
zoo tot een man
En toen keerden zijn ge-a van
a het volk?P E
dachten
terug naar
toen Ray
0 n d klerk met
a
aa de dagen
a
IR a ill 0
hem was
meedeelde ell op zijn kamer
a en he~ zijn idealen
a
a
viool speelde,, zulk een weemoedig' liedje,, omdat
a hij onder
den indruk was
Een.
a van
a den dood van
a dat
a jonge Dleisje.. B+
medel~jdend lachje
plooide J
J er 0 ill e S
Sol s lippen:: "Hij
a
,, I c1il/cht
a
heusch toen,, dat
alIes goed kon gaan,"
a a
aa ," en toen later:
a
: "Ik
I
zal
hem
voorloopig
maar
laten
vertrekken.
Hij
heeft
het
a
aa
a
. H
eens zoo goed gemeeDd."
."
Op den 88sten November,
het
O
N
, in den namiddag·,
a
a , wachtte
a
Parijsche yolk op de doortocht van
R 0 Ia
and naar
Pa
a mevrouw R
aa
het schavot
en Raymond
Dubraysot
a
R a
D
a
0 stond te midden
van
menigte..
a de dicllt opeengepakte
a
't
-Werd
laat.
' W
aa .
De sombel"e najaarsdag
D
a aa
a eindigde,, de schelnering- viel neer,,
een koude windvlaag
al die menschen..
aa streek over a
Raymond huiverde.. Diep
lagen
z~jn oogen in het
Ra
D
a
bleeke g-ezicht.. AIle
schoonheid van
jeugd
en geestdrift
A
a
waren
er
uit
"reggevaagd,
l~jnen
van
kommer
Jladc1en
het
a
aa ,
a
a
scherp en oud gernaakt.
aa .
Beweging ontstond aa
aan het beg'in van
B
a de straat.
aa . Toen
T
weerklonken scheldwoorden en sissen(l g-efluit.. Ret
yolk
R
haatte
mevrouw R
Roland.
aa
a
. Ret
R wist,, dat
a zij met zekere vroolijke
ironie haar
zij den spot
aa rechters h'1d
a te woord g'estaan,
aa , alsof
a
dreef met hun onbekwaamheid,
aa
, het wenschte haJar
aa beangstigd
a
te zien,, en zoo dit
U niet,, dan
a tenminste in droevig' gepeins,,
denkend aa
aan man
a en kin.d en vrienden,, maar
aa die hoog-e in 't
'
wit gekleede gestalte
op den ruwen wagen,
niet
neera
a
, zat
a
gebogen;; en kalm,
Raymond
Dubraysot
a , verheven,, zag
a B
a
D
a
het aa
aangebeden schoone gelaat
aa hoven de tierende menigte.. Ret
R
weelderige donkere haar
aa hing los en golfde 0 vel" haar
aa Scholldel"s..
H\j nam
z~jn hoed aaf.. ''t IKon hem niet schelen,, of dit
H
a
gevaarlijk
was.
haar
aan,, hij wilde haar
a
aa
. flij
H staarde
aa
aa aa
aa dwingen
hem aa
aan te zien;; en waarlijk
haar
oogen
ontmoetten
de
aa
aa
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zijne,, en het seheen hem toe,, dat
a de glimlach,
a , die over haar
a
trekken zweefcle,, iets duidelijker werd.
a .
Stootend en bonzend rolde de wagen
voort,, de m~nigte
S
a
a
vloeide samen
ell joelde er aachter,, de soldaten
del" civile
a
garde
met hun steekhoeden en over de borst gekruiste
a
sjerpen reden e1" met uitgoet1"okken sabel
door heen.. Nog
a
N
altijd
verhief de ,vitte gestalte
met het lange
donkere haar
a
a
a
a
zich op den wagen
verdeI',, verdeI' de langoe
straat aaf,, toen
a
a
verdween zij om den hoek,, en HRaymond
Du
wist~,
a
D braysot
a
dat
a hij haar
a niet meer zien zou..
H~j liep niet met het yolk mee.. I
In tegenovergesteldeTT
hij zich een weg" met stooten en stompen..
1"ichting baande
aa
Wat
vol argwaan,
Wa kon het hem schelen,, of men hem aankeek
aa
a
aa ,
of dat
a men hem terugstompte,, dat
a lage,
a , bloeddorstigoe volk,,
het ,vas
aanzag.
ve1"heven,, hoe
a niet waard,
aa , dat
a men het aa
a . Hoe
H
koninklijk was
a tegenove1" geweest.. Al
a zij daar
A 11et dreigen
en schreeuwen om haa1"
a heen had
a haar
a niet een oogen-blik kunnen 1"ukken uit de reine sfeer van
haa1"
a
a eigen.
philosophische gedachten,
a
, en hoe had
a het gepellpel daardoor
aa
de minachting
moeten gevoelen,, die zij er voor koesterde..
a
Zoo
dom,, zoo onbeschaafd
vond zij het,, zoo onbeteugeld
Z
aa
in zijn hartstochten.
a
.
Z~j ging ste1"ven.. ~fisschien
had
zij het schavot
al
Z
M
a
a
a
bereikt.. Da
Deze goedachte
deed hem stilstaan.
woei de
a
aa . Guur
G
wind hem tegen,, maar
Onwillekeurig
aa hij lette er niet Ope. O
langgerekt,
nit de verte komend
Iluisterde hij.. Een
E
a
, flauw
a
hoerageroep
bereikte zijn oor.. ,,Z
"Zij is dood,"
hij,, ,,'
,,'t
a
," dacht
a
is gebeurd,"
en
hij
liep
weder
door,
waarheen,
wist
hij
niet.
,"
, aa
,
.
Zoo wanhopig,
zwie1"f hij rond,,
Z
a
, zoo eenzaam,
aa , zoo verlaten
a
uur naa uur,, ontwijkend de drukke buurten,, waar
a het volk
feestvierde,, terwijl de wind den fijnen motregen in zijn ge-zicht joeg,, en de lantarens
deed wiegelen aan
a de ijze1"en
a a
armen,
en
hun
licht
zoo
onzeker
deed
schijnen
in de don-a
.,
kere,, natte
straten.
a
a
.
Den volgenden morgen werd
hem op zijn kamer
een
a
a
D
brief van
J
e
rom
e
Sol
bezorgd.
Het
was
het
beloofde
.
S
a
a
a
J
S
paspoort,
, dat
a niets aanders bleek
a te zijn,, dan de schriftelijke
a
E. IV 12
23
000.E.1V12
23
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den houder van
a men aan
aa
a dit schrijven
overal
mocht laten.
was
a vrijen toegang
a
a
. Het
R
a onderteekend
Sol,
deze naam
aIleen machtig
was
S
1, alsof
a
aa a
a
a om vrij te laten,
a
,
of gevangen
te nemen.. Zij
speelden graag
Z
a
aa koninkje,, de
mannen
del" R
Revolutie.. RRay
was
a
a m 0 n d s naam
aa
a niet inge-vuld.. B
Bij eventueele gevangenneming
behield J.11 e r (; m e
a
Sol zich hierdoor een uitweg.. Hij
S
H kon dan
a verklaren,
a
, dat
a
met den honder van
ray
a dit bewijs Dub
D
a sot niet bedoeld
"vas,
in handen
had
a , dat
a deze het stuk onrechtvaardig
aa
a
a ge-kregen.. Het
was
een ,,
"suspect"" te helpen;;
R
a levensgevaarlijk
aa
daarom
had
hem een paspoort
te
aa
a hij het niet gewaagd
aa
a
bezorgen,, en aallerminst een. paspoort
voor
En
geland,
het
a
E
a ,
land
del" royalisten
en emig'res bij uitnemendheid..
a
a
Zorgvuldig borg Ra
Raymond den briefweg.. Zoo
Z
Z spoedig
mogelijk wilde hij vel'trekken.. R
Het plan
naar
Engeland
a
a
aa E
te gaan
aa gaf
a hij niet op,, en hij is er ook geweest en heeft
Londen met de L
L e b I an
aals muziekonderwijzer te L
a c as ge-woond,, maar
wilde hij naar
Thesee terugkeeren..
aa v66r alles
a
aa T
De republikeinsche troepen waren
naar
Lyon geweest,, en
D
a
aa L
bel"ichten van
Pal"ijs bereikt.. R
Reeds
a uitmoordingen hadden
a
Pa
veel eerder had
Eerst
was
hij
te
Pal"ijs
a hij moeten gaan.
E
a
Pa
aa .
gebleven,, omdat
de
Revolutie
mannen
noodig
had
als
a
R
a
a a hij!!
en toen,, omdat
a hij haal",
aa , mevrouw R
R 0 1I and,
a
, niet eenzaam
aa
in haar
kon aachterlaten.
aa gevangenis
a
a
. Al
A haar
aa aandere vrienden
hadden
immers moeten vluchten?P
a
Maar nu hield niets hem terug..
Maa
Nu verliet hij die stad
N
a des bloe-ds..
Maar overal,
op zijn paard,
Maa
a , waar
a hij kwam
a
aa , overal
a in
de velden,, in de dorpen,, in de eenzame
huizen vond hij
a
dat
a bloedspoor terug..
Op
O

een regenachtigen
a
B a
aavond stond hij in Beaujeu
voor de deur van
"les trois Cloches."
Daal" bl"andde
geen
a ,,
C
." Daa
a .
B
lantaren
boven de poort,, en het duurde lang
v66r hij in
a a
a
de binnenplaats
aa het geklep van
a een paar
a muiltjes hoorde,,
en het schijnsel van
een
lamp
onder
de
deur door over de
a
a
natte
keien
zag
glijden.
a
a
.
"Goed yolk I"!" riep hij luid..
,,G
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De poort werd
ontgrendeld,, en een
gekleede
a
a aarmoedig
a
dienstmaagd
aa
hield haar
Iantaren
op,
om
te
zien,
, wie Zzij
a
a a
,
voor zich had.
a .
"Is er plaats?"
,,I
a P" vroeg hij..
,,B
"Betaalt
1>" vroeg' zij bij-de-hand.
aa ge P"
- - a .
,,Ja,
"Ja, natuurlijk,"
a
," aantwoordde hij ontevreden,, en zij liet
hem binnenkomen..
"Is die kleine bultige stalknecht
hier niet meer P"
?"
,,I
a
vroeg hij rondziende.. ,,E
"En hoe is het
a met den baas?"
?"
"Is u hier dan
,,I
a meer geweest?"
P" vroeg zij verwonderd..
"Ja, zeker.. 1Ik heb vroeger in V
Villefranche
gewoond
,,Ja,
a
en twee jaar
geleden
heb
ik
hier
een
nacht
doorgebracht.
a
.
aa
a
Ik
heh
den
baas
goed
gekend."
1
a
a
."
"Dan zult u weI naar
,,Da
a vinden,, wat ik u ga
a vertellen,"
,"
autwoordde het
a
a meisje,, ,,"de haas
a is dood,, en zijn moeder ook."
."
"Allebei !"
1"
,,A
"Ja, bijna
geleden zijn de troepen hier
,,Ja,
a twee maanden
aa
geweest,, die naar
Lyon
gingeJ;l.
Is een ruwe hoel ge-a L
. 't
' I
weest.. Ret
yolk heeft hier het
aangevalIen,
R
a huis aa
a
, omdat
a
er veel
a wijn in de kelders was,
a , en zij hebben de moeder
van
den baas
in de A
Ardiere verdronken,, omdat
a
a
a zij gierig
was.
Hem
hadden
zij
willen
sparen,
maar
omdat
.,
a hij op
a . H
a
aa
hen schoot,, hebben ze hem ook in 't
water
gegooid."
'
a
."
,,0,"
Ray ill 0 n d,, ,,
"hoe vreeselijk."
,,O," zeide Ha
."
"Den
dag
daarna
,,D
a
aa a zijn de troepen weggegaan
aa en het
a
bultje is met hen meegetrokken.. Nu
N zijn er vandaag
a aa weer
a
een vijftig man
teruggekomen,
en
zij
hebben
hem
ziek
meea
,
gebracb.t.
E
a
. Hij
H kon niet meer op zijn beenen staan."." Er
lichtte een triomfantelijke
blik in haar
a
a schitterende oogen,,
die zoo groot en hongerig stonden in haar
gezicht..
a mager
a
"Zij hebben hem ergens neergelegd,, waar
a weet ik niet,, zij
,,Z
hebben aIle
kamers
zoowat
Kan me
a in beslag
a genomen.. ''t K
a
a
niet schelen,, zij doen toch
precies
wat
ze
willen."
L
."
"En
a den. haas?"
?"
,,E wie woont nn hier?? de vrouw van
"Ja, die is nog hier.. Maar
,,Ja,
Maa zij kan niets doen,., zij is
nog half
a suf van
a den schrik,, dien zij doorstaan
aa heeft."
."
Het
meisje
hielp
den
nieuwen
gast
het
paard
op
stal
a
R
a
aa
a
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zetten en bracht
hem toen near
aa binnen.. IIn de gelagkamer
a a
a
weerklonken luidruchtige stemmen..
," zeide RRaymond.
"Laat Jnij in de keuken,"
"Ik heb
,,Laa
a
. ,,I
e1" vroeg"er ook gezeten met den baas,
a , en ik wensch mij
niet aa
aan die revolutionairen
te toonen."
a
."
Het meisje opende de deur voor hem en htl ging de
keukeIl binnen.. B
Bij den haard,
een lustig vuur
a , waarin
aa
vlamde,
had
a
, zat
a de jonge weduwe.. RRaymond
a
a llaa,r
aa twee
jaar
schoonheid,, maar
aa aaIle glans
aa geleden gezien in stralende
a
was
het bo1-aa
a nn van
a llRar
aa weggenomen;; wezenloos staarde
b1eeke gezicht voor zich uit,, eon de hooge gestalte
had
a
a aaIle
veerkracht
verloren.
a
.
aa z~j zag"
a zelfs
"Bonsoir,, madame,"
,,B
a a
," zeide hij beleefd,, maar
niet Ope.
De dienstmaagd
op haar
D
aa kleppende muiltjes kwam
a binneu..
aa
"Ze is weer erg stil vanavond,"
terwijl1
,,Z
a a
," zeide zij halfluid
a
, ,,"zoo
ZlJ de tafel
leegmaakte,
waaraan
hij
was
g"aan
zitten,
a
aa
,
aa aa
a
aa
is ze dikwijls,, dan is het aalsof zij niemand
hoort of ziet..
a
AIleen lacht
ze nog tegen haar
."
A
a
aa kind."
,,0, heeft ze een kind!?"
,,O,
! P"
"Ja, een jongen.. Hij is nog maar
,,Ja,
aa een jaar
aa oud.. Maar
Maa
ze kan toch niet voor hem zorgen;; ze zou soms vergeten
hem eten te geven of hem aa
aan te kleeden,, daarom
zorg
aa
ik voor hem arm
schaap,
naar
a
aa , wie zou andel's
a
aa hem omzien?"
2"
en de tafel
met vochtigen doek afgeveegd
hebbende,, trok
a
a
zij wedel" af.
a .
had
het druk.. Z
Zij trachtte
de herberg te blijven
Zij
Z
a
a
houden voor die moeder en dat
kind.
te her-a
a
. Zij
Z trachtte
stellen,, hetgeen nog te herstellen was,
a , en te behouden,,
hetgeen anders
verloren zou gaan.
a
aa .
"Ik
,,I heb gezien",
", vervolgde het meisje,, toen zij met een
paar
schalen
terugkwam"
kamel's
zijn ing"enOmell..
a
a
a ,. "dat
,, a aIle
a
a
Ik
heh
aIleen
nog
maar
een
kamertje
voor
u
achter
den stal.
a .
1
a
aa
a
a
week heb ik het
IHet bultje sliep daar
a vroeger.. Verlede-n
V
schoongemaakt
en e1' versch stroo gelegd.. Dasll'
D a ligt ook
aa
een deken.. Wilt
W U
U daar
a gaan
aa slapen,
a , UU be,taalt
aa maar
aa halfgeld."
a
.'
"Heel
goed,"
zeide
Ray
m
0
n
d,
die
slechts
naar
rust
,,H
,"
B a
,
aa
vroeg..

-

353
a53 -

"Ik za,}
halen.
,,T
a u dan de lantaren
a a
a
. ''t IIs de deur
achterin
den
staI.
U
zult
het
weI
zien."
a
a . T
."
N a zijn aavondeten hegaf
Na
a hij er zieh aaIleen met de
lantaren
heen.. T
Toen hij in het kamertje
kwam.
en onder-a a
a
a
zoekend de kleine ruimte opnam,
a , deed hij de onaangename
aa
a
ontdekking',, dat
op het stroo lag
a er aal iemand
a
a onder de deken..
Behoec1zaam
lichtte hij bij..
B
aa
Het was
Zijn aademhaling
ging suel en
R
a het bultje.. Z
a
hijgend.. Toen
het licht op hem viel,, kreuJlde hij..
T
Raymond
boog zieh over:: ,,Wa
"Wat is er?"
a
P" vroeg hij
en verschrikt staarden
de ingezonken oogen in de zijne..
aa
"Ik ga
," klonk het aals een zucht..
,,I
a sterven,"
Raymond
zette de lantaren
op den steenen vloer,, ging'
B a
a a
zelf op den grond zitten,, en nam
de pols yan
a
a den zieke
op,, heel zwak
was
voelde
a
a diens hartslag,
a
a , en zijn hand
a
kond en klam.
a .
"Hij
de jonge man.
,,H heeft missch.ien gelijk,"
," dacht
a
a .
Ret
licht
van
de
lantaren
scheen
tegen
het
ruwe
FE
a
a a
gebaarde
gezicht aan;
aa
aa ; het liet 'het ten deele in de schaduw,
a
,
en deed de l{ringell onder de oogen zwarter
schijnen,, en de
a
lijnen om den groven mond pijnlijker en seherper..
keek er zwijgend naar.
aa . Wat
BRaymond
a
Wa zou hij doen?P
De
oog'en
van
den
andere
zochten
hem,, en de ver-D
a
a
schrikte uitdrukking van
a zooeven keerde erin terug..
"Ik
,,I ga
a sterven",
", zeide hij hijgend.. "Wat
,,Wa moet ik doen??
God verschijnen,, en H
IIij heeft aalles gezien,, wat
1Il{ ga
a voor G
ik gedaan
helpt niet,, of ik aal denk,, dat
Hij er
a H
aa heb.. Het
L
niet is.. Z~j
heeft
toch
gelijk,
zij
heeft
toell
gelijk."
,
."
Z
"Zii?
Ray
,,Z J P wie is zij?"
P" vroeg B
a ill 0 n d,, zich naar
aa hem toe
buigend,, om beter te verstaan.
aa .
"Ik
,,I weet niet.. Zij
Z woonde op een boerderij waar
a wij
geweest zijn.. W
Wij schoten den boer neer.. R
Het was
a
a haar
vader.
Zij
wilde
bij
hem
neerknielen,
hij
leefde
nog.
Maar
. Z
,
. Maa
a
wij joegen haar
in zijn arm."
a weg,, en ik stak
a mijn sabel
a
a ."
Met een slag
had
M
a
a Ray
B a m 0 n d dien man
a voor hem
kunnen dooden.. Maa
Maar hij bewoog zich niet.. H
Hij had
a al
a
zooveel wreedheid gezien..
"Daar
boeren met seizen en bijlen,"
D a kwamen
," vervolgde
a
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de hijgende stem,, ,,"zij joegen ons weg.. ''t "Vas
Wa donker.. Ik
viel
in
een
diepe
sloot.
Ik
voelde,
dat
a
. 1
, a ik jnwendig iets
brak,
gevallen".
a
a
".
a , en toen ben. ik flauw
Zijn stem begaf
Kreunend legde hij het hoofd.
a hem.. K
Z
terzijde,, het zweet stond op zijn Iippen.. Ray
R a ill 0 n d zag
a
hoe benauwd
hij was;
a
a ; maar
aa hij bleef onbeweeg-lijk zitten,,
wachtend
dat
aanval
a
a die aa
a over zou zijn..
"Ik
werd
wakker,"
"in de
,,I
a
a
," vervolgde de aandere zwak,
a , ,,
keuken van
a de boerderij,, op een bed.. Het meisje was
a er
en zij gaf
een ouden knecht en een
a mij te drinken.. Met
M
meid
wilde zij mij oppassen,
a
a
, maar
aa ik wilde niet.. Ik
I begreep
niet,, waarom
zij
het
deed.
aa
.
om haar,
"Ik heb het g~daaD,
1Ik lachte
a
a , maar
aa zij zeide:: ,,I
aa ,
omdat
God wil,, dat
zouden vergeven,, en
a wij onze vijanden
a
a G
onze naasten
liefhebben."
toen lachte
ik DOg- meer::
aa
." En
E
a
"Wje
praat
God,"
,,W
aa er nog van
a G
," vroeg ike.
"Maar
HijI e1" is,"
"en dat
,,Maa ik weet zeker,
a
, dat
a H
," zeide zij,, ,,
a
Hij ziet,, hoe slecht Z
Zijn geboden worden opgevolgd,, en
H
hoe verkeerd het nu gaat
aa onder de menschen.. Dat
Pa zei ze."
."
Zijn stem schokte.. H
Hij streed tegen een opkomende be-Z
nauwdheid.
"Ik ging weg.. Ik
a
. ,,I
I wilde vergeten,, maar
aa ik Iron
ziek.
De
soldaten
vierden
feest;
ik
kon niet
Diet.. IIk was
a
. D
a
a ;
meedoen,, en ik dacht
altijd
aan
haar."
a
a
a
a ."
Zijn stem zonk weg.. Z
Zijn oogen vielen dicht en ''t
Z
was
alsof de kringen er onder nog don kerder werden.
a a
a
.
"Hij is sterv~nde,"
Raymond.
,,H
," dacht
a
B
a
.
Maar de lippen bewogen zich wedel",
Maa
a
, hoewel de oogen
zich niet openden.. Hij
sprak
voor
zich
heen,
hij ijlde..
H
a
., alsof
a
,,I heb zooveel hardheid
"Ik
ondervonden.. 1Ik ben nooit
a
gelukkig geweest.. Z
Zij zou medelijden hebben,, aals zij dat
a
wist.. Z
Zij zou mij waarlijk
vergeven,, als
aa
a ik zeide,, dat
a ik
berouw heb."
."
Hij zweeg.. Zijn
hoofd lag
TI
Z
a een weinig ter
a zijde,, zoodat
a
het licht van
ten volle op zijn gezicht viel,
a de lantaren
a a
a ,
en Ra
Raymond zag,
des doods zich daara , hoe de schaduw
a
aa over uitstrekte..
Het was
hoorde hij uu en
H
a stil om hem heen.. AIleen
A
dan
in
den
stal
een
van
de
paarden,
die
teg'en
het hOllten
a
a
a
aa
,
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beschot trapte,
Stil
a
, of het schuren van
a
. S
a een halterketting.
brandde
de lantaren
op den grond aa
aan zijn voeten,, en hij
a
a a
a , onbeweeglijk,, in gedachten
zat
verzonken.. IIn IJijnen
a daar,
a
en benauwdheden
eindigde voor het 'bultje het leven.. "Vat
a
a
had
hij er aa
aan gehad?
Als
vondeling'
van
de
straat
opgea
a P A
a
raapt,
"had
hij veel
ondervonden,, en hij was
aa , ,,
a
a hardheid
a
a
nooit gelukkig geweest."." En
E nu stierf hij.. En
E wie zou hem
missen?P Dit
leven
eindigde
zooals
zoovele
andere
onbe-D
a
a
duidende,, ellendige levens,, die dagelijks
ondergingen,, en
a
vergeten werden.
Maar die ziel persoonlijk had
a
. . Maa
a gedacht,
a
,
en geleden,, zij had
geschreid.. Zon
l1iemand
a soms van
a angst
a
Z
a
haar
aan
a gehoord hebben?? Daar
Daa was
a zooveel ellende.. Hij
H dacht
a
aa
Jerome
Sol,
die
zijn
vader
niet
had
terug,gevonden
in
J
S 01,
a
a
de Ba
Bastille,, aan
aa dat
a jonge meisje,, dat
a van
a gebrek wa,s
a ge-storven,, ,,"waarom
niet,, zoovelen gingen er dood van
?"
a gebrek P"
aa
hij had
vele
uitgehongerde gezichten gezien,, en vele
ver-a
a
a
vloekingen gehoord.. Al
A het
a leed,
a , dat
a hij ontmoet had,
a ,
kwam
op
dit
oogenblik
over
hem,
al
de
ellende
van
het
a
, a
a
a
menschelijk leven,, en plotseling,, wild,, schreeuwde in zijn
naar
ziel het
a teederheid en erbarmen.
a
a verlangen
a
.
"O! zij had
gelijk,"
hij
,,O!
a
," zeide hij bij zichzelve,, want
a
dacht
aan
het
a
aa
a meisje op de boerderij,, die dien man
a te
drinken had
a gegeven..
Strak
lag
het
S a
a
a bleeke g~ezicht nog naar
a het
a licht ge-keerd;; een hand
hing stijf neer.
haar
a . BRay
a m 0 n d nam
a
a en.
a
voelde de pols,, deze
stond stile. R
Het bultje was
a
a dood..
Hniverend richtte de jong~e man
H
a zich Ope. 'Wat
a ZOll. hij
doen?P Het
was
al
laat,
zeker
over
middernacht.
Ha
a a aa ,
a
. Iedereen
sliep aal in de herberg en daar
was
toch
geen
plaats
B
a voor hem..
a
a
Hij
bij den doode?P N
Wa
Neen,, hij
H zou hier blijven.. Waken
waakte
niet.. Hij
a zoo moe,, dat
a toen hij zich neergezet
aa
H was
had,
a , steunend tegen den muur,, zijn hoofd neerzonk op zijn
borst,, en hij zich,, half
op den steenen
a slapend,
a
, liet neervallen
a
vloer,, en zoo insliep..
Met een schok werd
hij wakker.
Hij richtte zich op,,
a
a
. H
M
zich dadelijk
alles
herinnerend.. Het
Ret
a
a
Ha was
a TIU dag.
a . R
grallwe
morgenlicht drong door de reten van
a
a de deur.,
a , en
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viel door het half
boven in den muur,, op het
a ronde raam
aa
gezicht van
den
doode.
a
.
Buiten kraaid.e
een haan,
aa , en in de verte aantwoordde een
B
aa
tweede.. Dit
had
Ieven ontwaakte
wee-r.
H
aa
a .
D
a iets huiselijks.. Ret
H~j stond op,, verstijfd van
En toen hij daar
H
a de kou.. E
a
bezig ,vas
a zijn rijjas
a af te kloppen,, en hij neerzag
a op het
bultje dacht
hij opeens aa
aan mevrouw R 0 1I and.
Zoo ver
a
a
. Z
en schoon rees haar
a beeld
aaf,, scheen zij hem toe.. Koud
K
voor hem,, en met vasten,
haar
, zegevierenden blik zagen
a
a
a
stralende
oogen heen over de misdaden
en de ellende,, en
a
a
over hem..
"Zij stond zoo hoog-",
,,Z
", zeide hij b~j zichzeI vet. Hij
H kon
haar
a
a niet vel'oordeelen,, die hij met zulk een vereering had
liefgehad.
"Dit aalles kon zij niet begrijpen."
."
a . ,,D
Eenzaam
onder de grauwe
November-E
aa laga het heuvelland
a
a
N
lucht,, toen hij dien middag
den
binnenweg
naar
Thesee
a T
a
voIgde.. Hij
was
gejaagd
en
ongeduIdig,
en
gaf
zich
niet
,
a
]I
a
aa
over aa
aan weemoedige overpeinzingen,, maar
aa toen hij bij het
dorp afsloeg,
a
, zag
a h.ij tOC}l even op naar
a een groep boomen,,
waarachter
de Ie C
Clos de laa Platiere
moest Iigg·en..
aa a
Pa
Hij
reed
over
den
steenachtigen
weg
den wijn-a
H
a
a langs
gaardmuur,
bij
den
hoek
zag
hij
de
vruchtboomen
van
a
aa
,
a
Vigneclose.. Hij
ging stapvoets,
a
, overal
a rondziende,, maar
aa
V
H
daar
in de buurt.. De
zag
a werkte niemand
a
D laan
a
a verlaten.
a
.
Ret
poortje in den tuinmllur was
R
a gesloten,, en. toen hij
naar
reed,, yond hij deze
a ook
a de poort van
a de binnenplaats
aa
~icht.. Ook
liepen
e1"
geen
kippei..
rond,
zooals
vroeger
OIll
,
a
O
tusschen de dorre blaren
op den weg
te pikken of te
a
a
krabben.
a
.
Was
a
P
Wa het' huis verlaten?
Hij
steeg
af,
en
klopte
tegen de deur' met zijn rijzweep..
H
a ,
Daar
geen antwoord.
D a kwam
a
.
a
Rij
H klopte weer.
a .
Daar
een emmer neergezet op de binnenplaats,
aa ,
D a werd
a
gedempte stemmen spraken
met
elkaar,
en
toen
naderden
aa
,
a
a
klotsende klompen de poort..
Hij
H klol)te nogeens..
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Heel voorzichtig werc1 de poort openg~eda,an
en twee
aa
H
angstige
oude
g'ezichten
gluurden
hem
aan:
een
oude
man
aa
:
a
a
en een oude vrouw..
a
De ollde man
Hij had
hem
a aals aarbeider gekleed.. H
D
a was
a
nooit eerder op V
Vigneclose gezien,, toch scheen hem dat
ingoedrong'en goezicht met de diepliggende oogen bekend..
"Monsieur Ie cure!"
!" zeide hij opeens..
,,M
"Monsieur D
Dub ray
," zeide de aan c1ere..
,,M
a sot,"
"Waar is mij.n peetoOlTI P1>
,,\Vaa
De aandere aa
aarzelde..
D
"De revolutionairen
zijn hier g'eweest,"
," zeic1e hij toen,,
,,D
a
"claar
is
gevochten.
Hij
is
gevallen."
a
."
,, aa
. H
"En BB a3) bet t e?"
P" vroeg hij aademloos..
,,E
De oude man
aan.
a
a .
a en de oude vrouw keken elkander
D
Vroegoer had
geheel T
Thesee aaltijd gedacht,
a
, dat
a monsiellr
V
a
ond en mademoiselle
a b ett e zouden trOl1wen.. Wa
Wat
BB a
BRaYln
a
a
zon hij uu weI zegogen,, aals hij lloorde wat e1' goebellrd was
a PP
"Nu!"
zeide
hij
ongeduldig.
.
,,N !"
"Zjj is heel ziek geweest,"
a aa , bevend..
,,Z
," klonk het lanzaam,
"Zij kon niet meer betel' worden.. Zij
."
,,Z
Z ook is goestor\Ten."
Hij
achterover..
H gaf
a geen schreeuw,, h~i viel niet a
a hij de laatste
Iaa
,,0," zeide hij aIleen,
had
, kortaf.
a . Zoovelen
Z
,,O,"
a
nlaanden
zien
sterven.
Met
zekere
bitterheid
dacht
hij
a
. M
aa
hiel'aan.
"Vaarom zou B
t t e ook niet dood zijn?P
B abe
a
aa . Waa
"Wilt
u binnenkomen P"
a vriendelijk..
,,W
P" vroeg de oude man
Zijn
hart
was
Z
a
a vol medelijden voor dien bleeken,, z"vijgenden
jongen man.
op stal
."
aa
a zetten.."
a . ,,'Vij
,,W zullen llW paard
Hij
gin
go
de
poort
door.
Daar
liepen
maar
enkele
aa
. D a
H
kippen op de plaats,
vervallen.
a
a
.
a , en de bijgebouwen zagen
Toch
was
zoo bekend.. ''t W as
Vigneclose
a aIleen,
a
, alsof
a
V
T
a alles
a
voor een tijd verlaten
was,
a , en wachtte.
a
.
a
Hij,
onwillekeurig,
wachtte
ook.
a
.
H ,
,
o
Toen
hij de stoep van
a het woonhuis opging en in de
T
a
gang
trad"
hij uit het schemerdonker
haar
.
a
a
a , verwachtte
tengere gestalte
te zien met de helder witte fichu en de
a
helder witte routs,, onder welker gepijpten rand uit haar
a
rond gezichtje hem tegenlachte
met kuiltjes in de wangen
a
a
en een schittering in de zwarte
oogen.. .
a
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niet..
Maa
a
Hij
ging
de
keuken
binnen.. Daar
BI
D a stonden als
a vroeger
de tafel
en de oude stoelen en de kasten,
a
a
, maar
aa de steenen
vloer zag
lag
en verkoold hout..
a vuil en voor den haard
a
a asch
a
B aabe t t e was
heel netjes op haar
B
a vroegoer altijd
a
aa keuken..
Zij was
niet hier geweest..
Z
a dus in lang
a
De
D oude vrouw,, in wie hij U
U r s u 1e,
1 , de dienstbode van
a
monsieur Ie cure had
zich den blaasbalg
a herkend,, haastte
aa
aa a te
nemen,, en neerknielende,, het smeulende biok hout aan
aa te
blazen.
a
.
Driftig deed h~j zijn jas
D
a met de drie schouderkragen
a
uit,, legde zijn hoed en r~jzweep op de tafel
en
wierp
zich
a
op een
del" stoeIen,, met een haastig~e
beweging het licht
a
aa
bruine haar,
aa , dat
a sluik en vochtig- neerhing,, van
a zijn voor-hoofd wegstrijlrend..
,,E
"En nn vertel mij aalles,, alles,"
a
," zeide hij met gesmoorde
stem.. ~ronsieur
Ie
cure
was
naast
de tafel
gaan
M
a
aa
a
aa zitten,,
met den rug naar
a het raam:
a
"Van
,,Va haar
aa ziekte?"
P" vroeg h~j zacht.
a
.
"Ja,
ik weg-going..."
,,Ja, ook.. Alles.
A
. Van
Va het begin af.
. . ."
a . Toen
T
a
,,T
"Toen?
was
alles hier nog rustig en goed,, en de
? Toen
T
a a
brieven,, die u zond over de feesten voor den koning-,, maakten
aa
aa blij.. "Misschien
haar
gaat
alles nog goed,"
,,M
aa a
," zeide zij eens,,
"misschien komt er toch nog vrede."
,,
." Maar
Maa toen de aandere
berichten kwamen,
zij trellrig- en stil,, ,,
"wij lrrijgen
a
, werd
a
Ltoch geen rust meer,"
a " zeide zij,, "het is voor goed llit."
."
Dienzelfden lree1",, dat
zij mij ook
D
a zij mij dat
a zeide,, kwam
a
vragell.
op V
Vigneclose te komen.. ,,A
"AIs de revolutionairen
a
a
uit Pa
Parijs komen,"
," zeide z~j,, ,,"zullen zij denken,, dat
a u een
arbeider bent,, en de menschen hier zullen u geen kwaad
a
aa doen."."
zij het nog- hadden
gewild,"
viel
U
r
,,,Als
, ,A
a
,"
a U suII1 e met
haar.
lrrakende
stem
in,
"dan
zouden
zij
het
gelaten
hebben
aa
a
,
a
om haal~.
had
aa . Niemand
N
a
a haar
aa verdriet willen doen."
."
"Z~j deed veel
,,Z
a goed,"
," vervolg'de monsieur]e cure.. "Van
,,Va
den vroeg-en.. morgen tot den laten
avond werkte zij,, om te
a
a
zorgen voor de huishouding,, en voor haar
aa vader,
a
, die dik-wijls driftig was,
en
voor
de
vrouwen
en
de
kinderen
van
a ,
a
de aarbeiders.. ZZij ging zoo stil haar
aa gang',
a , en dan wist ik
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Daar
T, ,vat
a zij dacht.
a
a is zooveel te doen,, maar
aa ik kan
. P
niet aanders doen,, dan
probeeren hier G
Gods wil te doen,,
a
en te dienen,, zooals
Heer op aarde
gediend heeft..
a onze D
aa
Maar zij lachte
nooit meer.. Dit
Maa
a
P was,
a , omdat
a er zooveel
verdriet om haar
a heen was,
a gezicht werd bleek
a , en haar
en smal."
a ."
Raymond zich BBabette
zoo
IRet was
a moeilijk voor Ba
a
voor te stellen.. Was
zij
niet
een
vroolijk
meisje
met
tinteWa
lende oogen en een bIos op haar
P
a wangen?
a
"Toen zijn de revolutionairen
gekomen.. Zij
Lyon
,,T
a
Z hebben L
uitgemoord en de buurt hier platg~eloopen.
Zij wilden. de
a
. Z
poort binnendringen,, en Ie sieur C
Cramara
a a a schoot op hen..
Zij
zijn
toch
binnengekomen
en
schoten
hem neer.. B
Z
B aabe t t e
wilde bij hem neerknielen,, maar
a , en
aa zij dreigden haar,
wondden haar
in den arm".
a vader
a
a ".
lnisterde met een schok;; het was
BRaymond
a
a dus
hier g·eweest!!
"Ik
,,I was
a er niet bij.. Ik
1 was
a hulp gaan
aa halen,., en boeren.
met seizen en bijlen kwamen
met mij terug.. Toen
zijn die
a
T
laffe
beulen gevlucht.. Ret
was
a
B
a aal donker geworden,, en de
meesten zijn OliS ontsnapt.
a .
Le sienr C
C r aa ill aa r d had
een wond in de borst.. l-Ijj
L
a
I
stierf dienzelfden nacht.
Den
yolgenden
morgen
heel
vroeg'
a
. D
vonden wij den man,
had
a , die hem met zijn sabel
a
a . gestoken..
Ret was
H~j was
B
a een klein bultig mannetje.
a
. H
a bewusteloos,,
en B
t t e liet hem op een bed in de keuken dragen,
B abe
a
a
, en
toen hij bijl\:wam,
a , gaf
a ' zij hem te drinken."
."
Hier hield de eentonige stem even Ope. Zoo
onbewogen
B
Z
sprak
was
a zij van
a strijd en won.den en dood.. Ret
R
a een tijd,,
dat
a sterven gewoner was
a dan
a leven..
,,'t 'Vas
zacht.
,,'
a mooi van
a Babette",
B a
.
B a
", zeide Raymond
a
Monsieur Ie cure knikte.. ,,D
"De man
M
a gillg dienzelfden
middag
weg.. BB abe
t t e zei aIleen:
a Iachende
a
a
a
: "Ik
,,I dacht,
a
, dat
a het
hem treffen zou.. Maa
Maar ik had
a toch niet aanders mogen doeD,,
want
oDze B
Heer heeft het ons zoo geleerd"".
a
" ".
O! Waarom
was
0!
Waa
a zij nu niet bij hem?P dat
a hij haar
a kon
vertellen van
a dien man?
a P Nu
N zweeg hij..
,,Z
"Zij was
niet weI,, en toen is zij zoo ziek·
a aal lang
a
e
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geworden,, dat
haar
a zij niet moeht opstaan.
aa . Wij
W hadden
a
aa hier
in de keuken,, omdat
het
niet
zoo
kil
en
somber
was
a
a als
a
in haar
avond riep zij mij bij haar,
aa kamertje;
a
; en op een a
aa ,
en ik going zitten naast
haar
aa
aa bed en kon juist haar
aa gezieht
zien,, omdat
a het vuur erop Beheen..
"Mon pere",
"weet u ,vel,, BRay
,,M
", zeide Z\j,, ,,
a ill 0 n d
Dub
ray
sot,
hij
is
een
revolutionair~'.
D
a
,
a ".
"J
a", zeide ike.
,,Ja",
"Vader
was
aardig
,,Va
a dikwijls boos op hem en sprak
a niet aa
van
hem",
Raymond,
a
", want,
a
, l1W peetoom had
a , mijnheer B
a
langzamerhand
een diepen haat
tegen de revolutionairelt
a
a
a
a
a
gekregen,, ,,"maar
aa ik,, zeide zij,, ik ,veet zeker,, dat
a hij het
goed gemeend heeft.. Ik
1 geloof,, dat
a hij het heel naar
aa vindt,,
al wat
als hij terugokomt eu hoort,,
a
a er nn wordt gedaan,
aa , en a
dat
en ilr er niet meer zijn,"
a vader
a
," de oude stem beefde
en herstelde zich door ,een kuchje,, ,,"dan
a zal
a hij zoo bedroefd.
zijn,, dat
alles
zoo
anders
is
goeworden,
dan
a a
a
, a hij daeht".
a
".
De strakke
trek om BRay
nog strakker.
D
a
a ill 0 n d s neus werd
a
a
.
Recht staarde
hij voor zieh uit in den ontbladerden
tuin,,
R
aa
a
waar
takken
der boomen. beefden in den wind..
aa de zwarte
a
a
"Daarom moet
,,Daa
a u hem zeggen,, mon pere,, zeide zij mij,,
dat
dat
a hij toch niet den moed moet verliezen,, want
a
a God
G
machtiger
is
dan
al
de
menschen
en
Zijn
koninkrijk
toch
a
a a
Z
komen zal,
a , en dat
a het dan
a zijn zal,
a , zooals
a u mij gezegd hebt,,
dat
Schriften
staat,
a in de Heilige
H
S
aa , dat
a de wildernis zich
verheugen zal
als een lelie".
a en bloeien a
".
"Toen
was
zij
moe
en
is
zij
gaan
,,T
a
aa slapen.
a
. "Vij
W dachten:
a
:
misschien wordt ze nu weI beter.. Z
Z~i sliep zoo rustig..
Maar z\i is niet meer wakker
geworden."
Maa
a
."
Zijn stem begaf
U r suI1 e,, die den
Z
a hem plotseling,, en U
zwarten
waterketel
boven het knetterende vuur hing,, gaf
a
a
a
een snik..
Raymond zweeg..
Ra
ook,,
Zij was
Z
a dus werkelijk gestorven,, en haar
aa vader
a
en het was
, steeds te wachten,
, dat
a dwaas
aa te wachten,
a
a
a de
deur open zou gaan,
mannestem
zou weer-aa , en de zware
a
a
klinken:: "Bonsoir,
mon
gar<;on,"
en
dan
haar
lachende
stem..
,,B
,
a
,"
a
aa a
"Is het om de vrllehtentaart,
,,I
aa , dat
a je komt?? ]\{aar
Maa die krijg
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je niet!"!" Wa
""Vas het zoo niet geweest tot op den dag,
a , dat
a
hij wegging
a
aals een geestdriftige en dwepende jongeling!!
Hij
H herinnerde zich zijner stemming nog zoo duidelijk,, on-noozeI vond hij haar
nu.. Naa
Naar Pa
Parjjs was
a
a hij geg'aan,
aa , om
a drukke leven te komen,, om de redenaars
in het
aa te hooren,,
om te zien,, hoe het
volk juichend de leiding
a vrijgemaakte
aa
zou volgen del' waarlijk
wijze
en
edele
mannen,
a
aa
, en hoe het
a
zijn verheven taak
tegenover
de
wereld
zou
volbrengen!!
a
B
t t e was
vervuld geweest.. Z
Zij had
B abe
a
a daar
a Ilooit van
a
a
het
gegaan.
Dat
a Diet begrepen en )vas
a haar
aa eig'en gang
a
a aa . Pa
stille vrome leven rees voor hem - als
a een reine lelie,, die
opbloeit bij een donkeren kerkhofmuur.. De
D aarmen,, de
nederigen hadden
haar
liefgehad.
Hij
dacht
aan dien man
a
aa
a . H
a
aa
a
des bloeds,, die met haar
aanraking'
was
aa in aa
a
a gekomen,, dien
zij te drinken had
a g'egeven,, in wiens ziel het
a berouw was
a
ont\vaakt.
Dat cwas
aa . Da
a haar
aa invloed geweest,, niet over de,
massa,
die had
a a, want
a
a zij nooit begrepen,, maar
aa over een ziel-,
-,
dat
haar
taal,
de
taal
van
hart
tot
hart,
a
aa aa ,
a
a , de taal
aa
a
aa del' liefde,,
haar
God geleerd..
aa van
a G
Wie
sprak
W
a nog meer die taal
aa in die dagen?
a
P Bedreiging'en.
B
.
en vervloeking'en,, woorden van
a heldenmoed,, en wanho.pige
a
kreten v,ol aangst....
. . . . zooveel had
a hij gehoord,, daar
a was
a
in
de
wereld.
zooveel verwarring
.
a
a.
IIneengedoken en zw~jgend zat
a monsieur Ie cure bij de
tafel.
Rij keek naar
jongen man
a . R
aa dien lang~en
a
a met zijn
bemodderde rijlaarzen
en
zijn
scherp
gezicht,
dat
a en
. .
aa
, a bleek
getrokken zag
in
het
grauwe
licht
van
den
wegstervenden
a
a
a
a
Novemberdag.
Nog aaltijd tuurde hij voor zich uit door de
N
a . N
kleine ruiten van
tuin.. H
Hij was
a het
a raam,
aa , in den verlaten
a
a
in gedachten.
Maar opeens zag
a
. Maa
a monsieur Ie cure hem met
een moede beweging vooroverbuigen,, de ellebogen op de
knieen stennen en het
verbergen..
a gezicht in de handen
a
,,0,
g'ar<;on
1"
,,O, pauvre
a
a
!"
De oude man
D
a z:ijn hoofd,, en
a trok de wollen muts van
vouwde de bevende handen
erop::
a
"Miserere
nostri,, Domine,"
,,M
D
," bad
a hij..

EXPERIM·ENTEELE EVOLUTIE
EVOLUTIE
EXPERIMENTEELE
DOOR
DOOR

HUGO
DEITRIES
VRIES..
HUGO DE

II.
II .
Ik wil thans
trachten
duidelijk te maken,
1
a
a
, welke gezichts-a
punten ons door zulke beschouwing~en worden geopend..
Daartoe wensch ik een
kort beeld te ontwerpen van
Daa
a
a de
theorie van
B roo k s omtrent het
g'edurende
a B
a leven op aarde
aa
die oudste U
tijden,, waarvan
aa a geen fossielen tot ons zijn g'ekomen..
Deze beschouwing komt mij voor zoo eenvoudig en zoo
Da
te begrijpen te zijn,, dat
g'emakkelijk
a
a ik geen
a bezwaar
aa zie
haar
hier
eenigszins
in
bizonderheden
te
volgen.
Zij
a
. Z gaat
aa
natuurlijk
uit van
hetgeen feitelijk bekend is omtrent de
a
a
,alleroudste
fossiele fauna,
lagen.
a
.
a
a a, die van
a de cambrische
a
Allereerst een enkel woord omtrent den tijd.. Men
stelt
M
A
zich thans
aarde, geens-a
aalgemeen voor,, dat
a het
a leven op aa
tijden geduurd. heeft.. De
zins onbegrensd lange
a
D ontwikke-ling op de hoofdlijnen van.
van
a ., den stamboom
a
a het
a dieren-en plantenrijk
behoeft niet zoo onmerkbaar
langzaam
a
aa
a
aa
g'eweest te zijn,, als
nog algea
a men voor een ti~ntal
a jareD
a
meen geloofde.. Hub
r
e
c
h
t
heeft
on
s
geleerd
de
tallooze
H
a
vertakkingen
van
beter te beoordeelen en veel,
a
a
a ,
a den stamboom
wat men vroeger meende dat
op de hoofdlijnen
a een· plaats
a
moest hebben,, wordt thans
als te behooren tot de
a beschouwd a
zijtakken.
wordt,, in onze voorstelling,, het
a
. Daardoor
Daa
a geheele
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aanzienlijk verkort.. Wat
Wa men vroeger
meende,, dat
moest gebeuren,, ziet men thans
a na
a elkander
a
a in,,
dat
voor
een
grout
deel
naast
elkander
geschied
kan
zijn..
a
a
aa
a
Daarnaast
komt de overtuiging,, dat
Daa
aa
a een ontstaan
aa van
a soorten
zoo langzaam,
Ia
aa , dat
a eeuwen noodig zouden zijn om merkbare
a
verschillen te weeg te brengen,, allengs
moet
a
a wijken voor
de meening
dat
stapsgewijze
geschiedt,, en
a
a de vooruitgang
a
a
(dat
nu
eens
talr~ike
stappen
elkander
snel
hebben
opgevolgd,,
a
a
a
a
terwijl in aandere geevallen,
a
, zooals
a bij de zoetwatermosselen,
a
,
lange
geologeische tijden zijn voorbijgegaan,
a
aa , zonder dat
a
eenige merkbare
vooruitgang,
a
a , ja
a zelfs zonder dat
a eenige
belangrijke
wijzig"ing in de organisatie
tot stand
kwam.
a
a
a
a
a .
1\Ien
meent
thans
dat
eenige
millioenen
van
jaren
geheel
M
a
a
a
a
a
voldoende kunnen worden geacht
voor de verklaring
van
a
a
a
het
a geheele evolutie-proces.
. Hoeveel millioenen doet er
natuurlijk
niet ve~l
a
a toe,, daar
a ons voorstellingsvermogen
toch niet in staat
uitgebreid-aa is op zulk een ontzaggelijke
a
heid verschillen duidelijk te waardeeren.
Meestal
a schat
a men
aa
. M
de dunr van
20 en 40
a het
a leven op tusschen de 20
40 millioen
jaren,
a
, of,, bij aenger beperking,, doch nog met een voldoenden
graad
van
30 millioen
a
a waarschijnlijkheid,
aa
, tusschen de 20
20 en 30
jaren.
aIle
geologi-IIn dien tijd zOllden dus tevens nagenoeg
a
a
sche lagen
zijn aafgezet.. De
a
D dikte van
a deze,
a , voor de ver-schillende perioden van
der
a de ontwikkelings-geschiedenis
aarde,, geeft een in 't
maatstaf
aa
' groot goed
a vertrollwbaren
a
aa a
voor de verdeeling" van
tijd over
a den zooeven aangenomen
aa
die verEchillende perioden.. De
oudste
lagen
zijn
verreweg
D
a
de dikste,, de perioden duurden dus in den aanvang'
het
aa a
a
lallgste
en dit wil zeggen,, dat
in de
a
a toen de veranderingen
a
aardschors,, in de verdeeling van
land
en zee,, en in de
aa
a
a
organisatie
del"
levende
wezens
uiterst
langzaam
a
a
a
aa geschiedde
in vergelijking met de latere
tijden.
Groote
eentonigheid
a
. G
en groote gelijkvormig"heid moet
a er in den beginne overal
a
op aa
aarde g"eheerscht hebben.. En,
E , naar
a aaIle waarschijnlijkaa
heid heeft het
a ongeveer de helft van
a den geologischen tijd
geduurd,, voordat
kwam.
a hierin eenige merkbare
a verandering
a
a .
Sedert
zijn
de
veranderingen
sneller
en
sneller,
S
, en de
a
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perioden dllS korter en talrijker
geworden.. Daa
Daaruit voIgt
a
a
echter nog niet dat
de
totale
vooruitgang
ook
in die tweede
a
a
helft de grootste is 'geweest.. Doch
eer ik hierop in gaa
D
moet ik eerst de palaeontologische
feiten vermelden,, waarop
a a
aa
de theorie van
.B roo k s steunt..
a B
De periode in de ontwikkeling del"' aa.rdschors
die het
D
aa
keerpunt in de geheele ontwikkelings-g-eschiedenis
sch:iint
te zijn,, dr«1agt
den naam
van
tijd.. Deze
aa
a den Cambrischen
aa
Ca
D
geologische lagen,
lromt oug·eveer met het midden van
a aIle
a
a
,
en dus met het midden van
a den g"eheelen. dunr van
a het
leven op aa
aarde overeen.. V&$
V661" het cambrium
moeten dus
a
10
a
20
millioen
jaren
zijn
verloopen,
sedert
de eerste
10 a 20
a
,
levende wezens ontstonden,, en daarna
aa a ongeveer evenveel..
De cambrische
periode echter is de oudste,, waaruit
fos-D
a
aa
sielen bekend zijn geworden,, en wij mogen. dus zeggen dat
a
wij van
a de eerste helft van
a de ontwikkeling van
a het levell
op aa
aarde feitel~jk niets weten.. Daartegenover
staat,
Daa
aa , dat
a na
a
het cambrium
het
voorkomen
van
fossielen
in
de
gesteena
a
ten regelmatig
is toegenomen.. L
Leemten zijn er in onze
a
kennis natuurlijlr
nog zeer talrijke,
a
a
, doch z~j betreffen meer
de fijnere trekken del" ontwikkelings-geschiedenis.
. Omtrent
O
de hoofdlijnen mogen wij zeggen dat
de
ervaring
ons
vol-a
a
doende tlitsluitsel geeft..
Geheel juist is het echter niet,, zooals
G
a ik zoueven zeide,,
dat
a wij omtrent de eerste helft van
a den biologischen tijd
niets weten.. Mogen
de feiten ook ontbreken,, toch is het
M
duidelijk dat
den cambrischen
tijd aals het
a de fauna
a a van
a
a
product der voorafgegane
evolutie
mag
worden
beschouwd,,
a
a
a
en dat
moet geweest zijn,, als
a deze dus zoodanig
a
a met dat
a
product overeenlromt..
Daarom willen wij thans
die cambrische
fauna
a a nader
Daa
a
a
a
in oogenschouw nemen.. 1Ik doe dit aa
aan de hand
van
a
a
B
I'
0
0
k
s,
die
in
zijn
boek
over
de
"Foundations
of
Zoology"
B
,
a
Z
"
,,F
een uiterst aa
aantrekkelijke beschrijving- van
a het leven in de
zee,, in dien tijd en in den tegenwoordigen tijd geeft.. Zooals
Z a
iedoreen weet,, is de zee veel rijker aan
en vreemde
aa fraaie
aa
vormen,, aan
aa de meest treffende en boeiende kleur-schakeea
ringen,, dan
~p het land.
de tropische
a eenige vegetatie
a
a . Zelfs
Z
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bosschen kunnen met hat leven op den bodem del" zee op
verre na
a niet ,vedijveren..
De fauna
de onderste lagen
van
D
a a van
a
a
a de cambrische
a
periode,, die dus de aalleroudste is,, waaromtrent
de fossielell
aa
ODS iets leeren,, was
a rijk en verscheiden,, en de meeste
tegellwoordige typen van
het dierl~jk leven hadden
hun
a
a
vertegen.woordigers reeds in dien tijd,, terwijl e1" daarnaast
aa aa
toen geen eenigszins belangrijke
typen g-evonden werden,,
a
die thans
geen levende nakomelingen
meer zouden hebben..
a
a
Gewe1"velde dieren en bloemplanten
waren
er toen nog niet,,
G
a
a
maar
van
de lagere
dieren,, en zoover men na
aa
a
a
a kan
a gaan
aa
van
de
wieren,
waren
de
hoofdtypen
toen
reeds
allen
aana
, a
a
aa wezig.. Men
kent omstreeks 150
150 soorten van
dieren nit
a
M
die onderste cambrische
lag.en,
a
., maar
aa deze zijn zeer gelijkelijk
a
verdeeld over de orden en familien,
nog op den
a
, die thans
a
bodem del" zee leven..
Die 150
150 soorten maken
daarenboven
niet den indruk
D
a
aa
van
allerprimitiefste
voorvaderen
te
zijn
van
de tegen-a
a
a
a
woordige typen... IIntegendeel,, de specialisatie
en organisatie
a a
a
a
mogen toen in bizonderheden anders
geweest zijn dan
a
a nu,,
zij siionden volstrekt Diet merkbaar
dan
I.n
a . I
aa lager
a
a thans.
geologischen zin de aalleroudste waren
zij
volgens
zoolog-ische
a
opvatting
even modern aals de tegenwoordig levende wereld..
a
Binnen in elke groep is het aantal
B
aa a soorten. en vormen in
de sedert vervlogen tijden uitermate
toegenomen,, en is er
a
een verscheidenheid ontwikkeld zooals
die toen,, naar
aIle
a
aa a
waarschijnlijkheid,
op
verre
na
niet
bestond.
Maar
deze
.
Maa
aa
,
a
differentieering geldt eigenlijk slechts bijzaken,
a
, terw~jl de
hoofdzaken.
nagenoeg
onveranderd
zijn gebleven.. Allerlei
a
A
a
a
levensomstalldigheden.,
a
, deels voortspringende uit de ongelijk-heden van
a den bodem del" zee en de verschillende diepten,.,
voornamelijk
echter te wijten aa
aan de overal
a afwijkendea
&
a
eischeD_ van
den
strijd
met
andere
wezens
en
van
den
a
a
a
grooten wedstrijd om voedsel,, hebben talrijke
speciale
a
a adaptien
a a
doen ontstaan,
a vormen teweeg.
aa , en een enormen rijkdom van
gebracht,
a
, waarvan
aa a de gewone mensch zich geen voorstelling
kan
waren
a de organisatie
a
a
a
a maken.
a
. Maar
Maa de hoofdtrekken van
toen dezelfde als
thans,
de
kenmerken
van
de
hoofdgroepen
a
a
a ,
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van
het dierenrijk zijn gedurende aal die millioenen van
a
a
jaren
vrij weI onveranderd
gebleven..
a
a
Deze moeten dus in de v66r-cambrische
tijden ontstaan
D
- a
aa
zijn,, terwijl de tallooze
bizondere aa
aanpassingen
van
a
a
a lateren
a
datllm
zijn..
a
"Wil men nu trachten
zich een voorstelling te maken
W
a
a
.
van
het
leven
gedurende
die
v66r-cambrische
tijden en van
a
- a
a
de veranderingen,
a
, die zoo plotseling het ontstaan
aa van
a fos-sielen mogelijk maakten,
geheel
aa
, dan
a moet men natuurlijk
a
van
zoologische,, in plaats
van
gegevens
a
a
a palaeontologische
a a
llitgaan.
wordt dan
a een vergelijkende studie,, waartoe
aa . Het
H
aa
de tegenwoordig levende wereId het materiaal
a
aa moet leveren.. .
aarde klaarblijke.Er zijn in de levensgeschiedenis der aa
E
aa
lijk perioden van
en tijden van
a langzame
a
a
a snellere verandea
ring geweest.. Voor de fossiele kruipende dieren was
a de
tijd van
den IIchthyosaurus
zulk een tijdperk van
a
a
a snelle
ontwikkeling.. Deallerlaatste
tijden
toonen
een
toenemend
D a
aa
overwicht van
a intellectueelen vooruitgang,
a , en onder de landa dieren geldt
thans
vrij aalgemeen list meer dan
'
a
a kracht.
a
. De
D
fossielen leeren ons,, dat
a de gemiddelde grootte van
a de meeste
typen van
landdieren
de tertiaire
a
a
Bsinds het midden van
a
a
periode is aafgenomen,, maar
dat
de
verhouding
van
aa
a
a den
inhoud van
aanzienlijk
a de hersenpan
a tot de lichaamsgrootte
aa
aa
is toeg-enomen.. Naar
schatting
is het gewicht
N a een globale
a
a
der hersenen in vergelijking met dat
in
a van
a het lichaam
aa
die latere
geologische tijden meer dan
a
a verdubbeld..
Brooks
neemt nn aan,
B
00
a , dat
a het begin der cambrische
a
periode ook zulk een tijd van
in een
a snellen vooruitg-ang
a
bepaalde
richting w~s,
aa
a
a , en weI in de richting van
a die vaste
kalkachtige
lichaamsdeelen,
a a
aa
, die in fossielen staat
aa zijn over-gebleven.. De
nit oudere tijden geen fossielen
D reden,, waarom
aa
bekend zijn,, zou dan
eenvondig
deze zijn,, dat
a
a aIle lichaamsaa
deelen nog week en voor fossilisatie
ongoeschikt waren.
a
a
. En
E
de oorzaak
zoekt hij in den overgang
aa va,n
a die verandering
a
a
van
del" zee naar
a het leven uit de hoogere lagen
a
a den bodem.. .
Om de bedoeling van
O
a deze voorstelling duidelijk te maken,
,
a
lnoeten wij dus trachten
een
denkbeeld
te
geven
van
die
a
a
twee,, zoo uiterst verschillende fauna's.
a a' .
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Bestudeert men de ontwikkelingsgeschiedenis van
a tegen-,voordig levende dieren uit de meest verschillende aafdeelin-gen van
het dierenrijk,, dan komt men tot de overtuiging
a
dat
van
kleine en eenvoudig ge-a zij moeten aafstammen
a
a
bou'\vde voorvaderen,
a
, die echter reeds het kenmerkende
type der aafdeeling in zich droegen.. De
D gemeenschappelijke
a
van
die
g'roepen
moet
dus
plaats
gevonden
aafstamming
a
a
a
hebben in een zeer ver verwijderden tijd,, toen aIle dieren
nog zeer klein en eenvoudig van
Zulke zeer
a bouw waren.
a
. Z
kleille en eenvoudig g'ebouwde diertjes leven tegenwoordig
talloos
in zee,, maar
a
aa niet op den bodem,, doch drijvende of
zwemmende in de golven.. De
bovenste lagen
van
het
a
D
a
"vater
ODzer zeeen moet men zich bevolkt denken met een
a
onnoemelijk aa
aantal
a uiierst kleine levende wezens,, waarvan
aa a
velen zelfs microscopisch klein en voor het ongewapend
a
oag onzichtbaar
aa zijn}, terwijl de aanderen niet veel g-rooter
zijn,, dan
a zoo,, dat
a zij juist nog' even gezien kunnen worden..
Deze zwevende wereld,, die tot een diepte van
D
a verscheidene
meters onder de oppervlakte
gaat,
a
aa , zoover aals het licht en
de zuurstof en het koolzuur del'" lucht nog ruimschoots
lcunnen binnen dringen,
B
, is het plankton,
a
, waarvan
aa a ik bij
een vorige geleg'enheid aals van
het
voedsel
vool'"
g'rootere zee-a
dieren,, reeds met een enkel woord melding heb gemaakt.
aa .
Dit plankton
nn bestaat
D
a
aa deels uit plantjes,
a
, deels uit
diertjes,, maar
van
aa allen
a
a een zeer eenvoudigen bouw.. De
D
planten
behooren tot verschillende groepen van
lagere
a
a
a
wieren,, de dieren daarentegen
omvatten
vertegenwoordigers
aa
a
van
nagenoeg
aIle
afdeelingen
van
het
dierenrijk,, zoover
a
a
a
a
a
zij zeedieren omvatten,
van
a
, en met uitzondering natuurlijk
a
a
de gewervelde dieren.. De
verschillen,, die reeds in het
D
plankton
de groote aafdeelingen van
het dierenrijk van
a
a
a
elkander
onderscheiden
worden
algemeen
als
veel
diepera
a
a
gaande
en aals van
veel grooter systematische
beteekenis
a
aa
a
geacht
dan aIle de tallooze
verschillen binnen die aafdeelin-a
a
gen zelven.. IIn het plankton
vormen de microscopische
a
wiertjes niet aaIleen het voedsel voor aIle dieren daarin,
aa
,
maar
tevens
voor
nagenoeg
het
geheele
leven
in
zee,
met
,
aa
a
uitzondering van
de kust.. Na
Natuurlijk niet rechtstreeks,,
a
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maar
De wieren behoorell maalaa ll1iddellijk.. D
aa tot ee11 klein
,
aantal
typen
en
soorten,
maar
deze
kOlnen
dan
ook in
aa a
aa
a
ontelbare
millioenen van
a individuen voor.. De
a
D meeste gewone
vormen behooren tot de P
Protoeoccell of oudste Gelvorulen,,
het zijn microscopisch kleine,, kog-elronde groen eencellig-e
wezens.. Zij
Z vermenigvuldig-ell zich door deeling,, maar
aa zoo-dra
een
eel
op
deze
wijze
er
t,vee
gevormd
heeft,
laten
dezea
, a
elkander
los,, om. afzonderlijk
te gaan
Zij voedell
a
a
aa leven.. Z
zich in hoofdzaak
aa met het opgeloste koolzllur,, dat
a z~j ont-leden,, en waaruit
zij de org-anische stof makell.
fijnpr
aa
a
. Hoe
H
zij in het water
verdeeld zijn,, des te gemakkel~jker
1{Unne11
a
a
Z\j dit lroolzuur natuurlijk
opnemen,, daarmede
hangt
hun
a
aa
a
microscopische kleinheid,, hun eencellige bOllW en hun
gemis van
samen.
alles toch zou in de
B
a bizondere organen
a
a
. Dit
D a
eentonig-e en g-elijkmatig-e
omgeving· van
slecllts
a
a het zeewater
a
last
en omslag·
Alles is ingoericht voor een snelle en
a zijn.. A
a
r~jkel~jke vermenigvuldiging,, IDt-lar
alleeIl
aa ook nagenoeg
a
a
daarvoor.
Behalve
groene
protococcen
lromen
oo]r
diatoaa
. B a
a meeen en enkele aandere vormen van
a eencellige wieren iII
ontelbare
hoeveelheden in het plankton
voor,, maar
a
a
aa over
deze behoef ik hier niet llit te w~jden..
Opgegeten worden is - in. zee de levensreg·el,, en voor
O
dat
a de protococcen tot een geschilrt voedsel voor haaien
aa
en aandere groote visschen g·eworden z~jn moeten z,j,, als
ik
a
het zoo eens zeggen mag,
Inalen
opgegoeten zijn..
a
a , tallooze
a
dat
1Ik bedoel natuurlijk
a
a zij door zeer kleine diertjes wordell
M
gegeten,, deze weer door grootere,, die op hun beurt aaIl
aa
nog grootere tot voedsel streklren,, en zoo vervolgens.. De
D
eersten in deze reeks zijn de globigerinen en radiolariell
a
a a
of straaldiertjes,
van
aa
, fijne,, slijmerige wezens met naalden
aa
a
kiezel of aandere harde
deeltjes van
structuur
a
a uiterst fraaie
aa
in hun overigens sch~jnbaar
aa structllurloos lichaaJm.
aa . Bijna.
B a.
even talrijk
als
de
protococcen,
maar
zonder
het
vermogen
a
a
,
aa
om zich met koolzuur te voeden,, leven zij van
a deze,, om
zelven weer aa
aan tal
a van
a aandere,, grootendeels wat
a hooger
georganiseerde
maar
a
aa toch nog uiterst kleine wezens ten. prooi
te vallen.
klimt de organische
stof,, die de zee-planten
a
. Zoo
Z
a
- a
oorspronkel\jk maken,
langzamerhand
in
het
dierenrijk
Ope.
a
, a
a
a
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Ofschoon
nu opgegeten worden de regel is,, spreekt het
O
\vel van
a zelf,, dat
a daaraan
K
aa aa tenslotte een grens komt.. Kleinere
e.n grootere aa
aantallen
van
diertjes
sterven
af,
zonder
aan
a
a,
aa
a
aanderen tot voedsel te strekken.. D
Deze zullen aallengs gaan
aa
zinken.. E
En mogee hun aantal
aa a ook slechts een klein deel
vormen van
wat er in de bovenste lag·en
der zee blijft
a
a
leven,, toch. zal
als een regen van
a het tenslotte zijn a
a voedsel,,
die uit deze lag"en
langzaam
omlaag
daalt.
-Wanneer
dit
a
a
aa
aa
a . Wa .
begonnen is,, en welke graad van
vereischt was,
a orgoanisatie
a a
a ,
om dit verschijnsel van
a eenige beteekenis te doen. worden,,
is moeilijk naa te gaan.
M.aar hot is een feit,, dat
aa . Maa
a tegeen-V'voordig die onderzeesche regen van
voedsel de
a organisch
a
gToote en nagenoeg·
de eenige bron van
a
a het leven op den
bodelIl del' zee is..
Het licht wordt door het zeewater
geabsorbeerd.
a
a
. Het
R
dringt tielltallen
van
meters in,, maar
a
.
a
aa wordt voortdurend
verzwakt.
Overal
al te ondiep is,, heerscht
a . O
a waar
a de zee niet a
op den bodem volkomen duisternis.. Planten
kunnen daar
P a
a
niet g'roeien,, want
die leven niet zonder licht.. O
Organisch
a
a
voedsel wordt e1" dus niet geemaakt;
aa ; aalles wat er noodig
is,, moet nit de hoog'ere lagen
neerdalen.
Toch pleegt die
a
a
. T
bodem lllet,--. een rijke vegetatie
van
en van
allerlei
a
a koralen
a
a a
andere
dieren
bedekt
te
z~jn.
De
een
1eeft
van
den
ander,,
a
. D
a
a
en ook hier moet dezelfd~ organische
stof
achtereenvolgens
a
a
in tal
lichamen
c1ienst doen.. Maa
Maar het spreekt van
a van
a
a
a
zelf dat
dit aalles begint..
a er een bron moet zijn,, waarmee
aa
,Het
is geen kringloop.. Het
is een 1ang,zaam
en zuinig
R
H
a
aa
gebruik van
wat
er
voorhanden
is,
maar
al
die
dieren
a
a
,
aa a
ademen
toch
en
verbruiken
daartoe
een
deel
van
het
opge-a
a
L
aa
nomen voedsel.. E
Een bron moet er dus zijn,, en weI een
r~jke en a
altijd vloeiende bron..
Die bron is de zooeven bedoelde regen van
voedsel
a
D
uit de bovenste lagen,
de
lijken
del'
diertjes
die
daar
geleefd
a
a
,
hebben,, en die zich,, rechtstreeks of indirect,, met de daar
a
levende g"roene wieren hebben gevoed..
Op
geheel
O den bodem del' zee is nu het leven natullrlijk
a
Ituders dan hoven in de golven.. Daar
D a ontstaan
aa vastzittende
a
e,n zwemmende vormen.. Daar
D a is kleinheid en eencelligheid
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geen voordeel meer.. A
Allereerst komt het beginsel van
a
kolonie-vorming'
en
van
uitbreiding
over
de
vlakte,
want
a
a
,
a
O
dit vergroot natuurlijk
de kans,
voedsel
a
a , om het neerdalende
a
te bemachtigen.
Dan komt het belang
van
anderen
a
a
. Da
a over a
heen te groeien,, en hun voedsel als
het ware
te onder-a
a
scheppen.. ZZoo ontstaan
de stamvormende
en vertakt'e
aa
a
a
koralen.
Eindelijk
is
het
klaarblijkelijk
een
voordeel
om
a
. E
aa
liever niet rechtstreeks op den voedselregen te teren,, maar
aa
de dieren te verslinden,, die zich zoo gevoed hebben.. Dit
D
is de bron van
a de plaatsbeweging,
aa
, van
a kruipen en z)vemmen,,
ten einde de prooi te bereiken.. Z
Zoo kan
a men g'emakkel~jk
a
verder g~aan,
en
opklimmen
tot
hoogere
en
hoogere
org-aniaa ,
a satie,
a , ja
a tot die lichtende zeedieren,, die zich zelven in hun
strooptochten in de duisternis kunnen bijlichten.. IIn &
een
woord,, het leven op den bodem is de bron van
a differenti-eering en aanpassing
aan tallooze
verschillende behoefte.n
aa a
aa
a
van
het
leven.
Ret
is
een
strijd
om het voedsel,, en
a
. H
strijd is de grondslag
van
den
vooruitgang.
a
a . In
I de hovenste
a
lagen
del" zee daarentegen
is het voedsel in overvloed aa
aan-a
aa
wezig' en zijn de levensomstandigheden
zoo eenvoudig als
a
a
men zich maar
Daar mogen wij dus niet die
aa denken kane
a . Daa
aanpassing
en die ontwikkeling van
tallooze
nuttige en
aa
a
a
a
doelmatige
inrichtingen
verwacllten,
daar
blijft
eenvoudig-heid
a
a
, aa
de hoofdleus..
Het plankton,
H
a
, of het zwevend leven,, is nu niet aIleen
a
de eenige groote bron van
voedsel in zee,,
a het organisch
a
het is nit den aard
der zaak
aa
aa ook de oorspronkelijke bron,,
en dus de meest oorspronkelijke vorm van
a het leven.. DaarIDaa mede komen wij terug,, van
a den teg-enwoordigen toestand,
a ,
zooals
ik dien nn geschetst heb,, tot B
B roo k s'' voorstelling
a
van
tijden..
a het leven in de v66r-cambrische
- a
Het
leven
op
den
bodem
en
de
ontwikkeling'
van
a grootere
H
organismen
is
geheel
afhankel~jk
van
het
plankton.
a a
a
a
. Het
H
a
spreekt dus van
zelf dat
a
a het niet zonder dit bestaan
aa kan
a
en dus jonger moet zijn dan
a dit.. De
D fossiele overblijfselen
in de cambrische
lagen,
a
a
, waarvan
aa a ik reeds gesproken heb,,
vertoonen ons koralen
en
allerlei
diertypen,, zooals
a
a
a zij tegen-,voordig op den bodem del" zee leven.. Na
Natuurlijk niet

-
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dezelfde soorten,, maar
verwant,
aa toch zoo nauw
a
a , dat
a men ze
a
gemakkelijk
herkennen en beoordeelen kane. I
In oudere
a
lagen
vindt men zulke overbl~jfselen niet.. Toch
is er in
T
den bouw del' gesteenten niets wat
a zou doen vermoeden.
dat
ver-a zij hier weI geweest,, maar
aa sedert door latere
a
a
anderingen
weer verdwenen zouden zijn.. Z
Zulke verandea
ringen hebben de alleroudste
lagen
zonder twijfel ondergaan,
a
a
aa ,
aa het komt hier natuurlijk
maar
aIleen
aan
a
a
aa op die,, welke in
aa
de laatste
periode v66l'
afgezet
zijn.. Daaruit
66 de cambrische
a
a
Daa
TIU moet men besluiten dat
a e1' in die periode nog geen
leven op den bodem del' zee was.
Is deze concillsie juist,,
a . I
a is het cambrische
dan
tijdperk het begin van
aIle hoogere
a
a a
a
a , van
organisatie,
aIle
vastzittende
planten
en
dieren,
a
a
a
, en van"
a
de tallooze
soorten die rond waren
om zich ten koste van
a
a
a
deze te voeden.. Da
Dan is de cambrische
periode tevens het
a
begin van
a het ontstaan
aa van
a grootere diervormen met vaste
skeletachtige
deelen,, die in fossielen toestand
bewaarc1
a
a
aa
kunnen blijven.. Da
Dan is ten slotte de cambrische
periode
a
het slot van
eenvoud en kleinheid en gelijkvormigheid,,
a
terwijI in aaIle
v66r-cambrische
tijden deze drie hoofd-T
66 - a
beginselen aaltijd het geheele leven op aa
aarde beheerscht
hebben..
1Ik kom nn terug op de bovengegeven tijdsbeschollwing..
Deze leerde OilS,, dat
omstreeks het midden
D
a het cambrium
a
van
den biologischen tijd ligt.. D
De helft van
a
a den beschik-baren
tijd,, meer dan tien millioen jaren,
a
a
, moet het leven
in dien eenvoudigen zwevenden toestand
bestaan
a
aa hebben..
Al
de
groote
rijkdom
van
vormen,
dien
wij
thans
overaI
A
a
,
a
a
rondom ons bewonderen,, moet het product zijn van
a de
tweede helft..
Maar nutteloos voor den vooruitgang
is de eerste helft
Maa
a
volstrekt niet geweest.. JJuist integendeel moet men aa
aannemen,, dat
toen
de
breede
grondslag
gelegd
is,
waarop
de
a
a
, aa
trotsche bouw van
het dierenrijk in het Ca
Cambrium kon
a
,vorden opgetroklren,, of waarop
ten minste met dien bou w
aa
een omvangrijk
en in vele opzichten beslissend begin kon
a
worden gemaakt.
aa .
Wat in den voortijd geschied is weten wij niet,, maar
aa
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uit wat
a
a van
a de onderste cambrische
a
lagen
a
tot OTIS is gekomen.. 1Ik heb reeds gezeg-d dat
a het
een 150-tal
150- a soorten ZijD-,, maar
aa dat
a deze,, met uitzondering
van
de bloemplanten
en de gewervelde dieren,, aIle
hoofd-a
a
a
groepen van
leven omvatten.
a het latere
a
a
. De
D eigenschappen
a
a
van
die hoofdgroepen waren
dus toen aal voorhanden.
a
a
. De
D
thema's
waren
gegeven,, waarop
tallooze
nuanceeringen
'
a
aa
a
a
konden worden gegrond.. I
In die lange
plankton-periode
a
a
moeten dus deze fundamenteele
eigenschappen,
a
a
, deze grond-verschillen tusschen schelpdieren en gelede dieren,, tusschen
l{wallen
en zeesterren en aal die andere
garoote typen,, reeds
a
a
tot stand
gebracht
zijn.. De
organismen
bleven klein,, hun
a
a
a
D
omgeving stelde aan
hen
geen
uiteenloopende
eischen,, maar
aa
B
aa
aa
daarentegen
hadden
eig~enschappen,
geen aa
aanpassing
a
a
, die B
a
maar
aa de grondslag
a van
a pricipieele verschillen in den bouw
zijn,, aal den t~jd om zich te ontwikkelen..
Het
is zeer moeilijk zich daarvan
een nauwkeurige
H
aa a
a
voorstelling te maken,
en
zelfs
de
vraag
of
men
die ont-a
,
aa
wikkeling aals snel of als
langzaam
moet beschouwen in
a
a
aa
vergelijking van
a wat
a er sedert gebeurd is,, is onbeteekenend
tegenov:er de millioenen van
jaren
die voor dit proces
a
a
beschikbaar
aa waren.
a
.
Een I'~jk drijvend leven van
E
a uiterst kleine wezens,, maar
aa
een kale
zeebodem en. kale
kusten,, en hier en daar
a
a
a wat
a land
a
dat
a 'eveneens zonder leven was,
a , zie daar
a ons beeld van
a de
massa
aalleroudste tijden.. De
D totale
a
a a del" levende itof was
a
misschien lliet noemenswaard
kleiner,, dan
zij
thans
is,
nu
aa
a
a
,
wij er zooveel meer van
Maar er was
a zien.. Maa
a toen niets dat
a
fossiel kon worden;; geen overblijfselen el·van
a zijn tot ODS
gekomen..
Laat ons thans
op den ingeslagen
weg nog een stap
Laa
a
a
a
verdeI' gaan.
het oudste leven dat
van
het
planlrton
aa . Als
A
a
a
a
was,
voIgt daaruit
dat
a , dan
a
aa
a het leven ook in dien v·orm
aanvankelijk
moet zijn ontstaan.
op het vaste
land,
aa
a
aa . Niet
N
a
a ,
noch aa
aan de kusten,, noch op den bodem del" zee is het
begin van
in de golven moet
a het leven te zoeken.. Drijvend
D
het ontstaan
is
het
gemakkelijk
in te zien,, dat
aa zijn.. Verder
V
a
a
de eerste levende wezens niet ten koste van
andere
geleefd
a a
w
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kunnen hebben.. Z
Z~j kunnen dus geen dieren geweest zijn,,
a
,vant
deze
leven
6f van.
andere dieren 6f van
planten.
a
a
a
a
a
.
. .4..lleen de eencellige wieren van
zijn in hun
A
a het
a plankton
a
bestaan
van
andere levende wezens geheel onafhankelijk,
aa
a
a
a a
,
daar
aa z~j zich met het
a opg'eloste koolzuur en met opgeloste
zouten voeden,, en dan,
water
en licht,, ook niets
a , behalve
a
a
onder
de
eencellige wieren
aanders noodig hebben.. En
E
11ebbe11 l1U de protococcen verreweg den een.voudigwsten bouw..
I{ogwelvormig en rn.et niet meer dan
K
a de strikt noodzakelijke
a
bestanddeelen
van
een eel,, bestaan
aIleen nit
a
a
aa zij eig'enlijk a
llet
a levend protoplasma,
a
a, de kern,, den celwand,
a , en het
a g'roene
orgaan
hunner
voeding.
Ret
is
duidelijk
dat
er
tijden
gwe-aa
. Ha
a
\veest kunnen z~jn,, dat
aIleen het
vorm-a zij a
a geheele plankton
a
den,, luaal·
andere soorteD.,, en met
aa ook dat
a dit van
a geen del" a
name
van
nadat
a
a geen del" dieren beweerd kan
a worden.. Eerst
E
a a
de zee over uitgestrekte streken dicht met gwroene protoeoc-cen bevolkt was,
vormen va.n
en
a , konden andere
a
a planten
a
(lieren optreden..
Hieruit leiden w~j aaf,, dat
H
a de protococcen de olldste
bekende levende wezens zijn.. Da
Deze stelling
kan,
a
a , trots het
a
gebreJr aa
aan fossiele overblijfselen,, aan
aa geen tw~jfel onder-hevig zijn.. Mogen
wij daaruit
ook aafleiden dat
M
aa
a zij de oudste
v~n
all~
levende
wezens
geweest
zijn?
Hiertegen
vormt hun
a a
P H
weI is waar
eenvoudige,, maar
aa
aa toch nog- voor ontleding
vatbare
bouw een bezwaar.
pleit
a a
aa . AIle
A
aanalog'ie
a
a er vooI',, dat
a
11et
allereenvoudigste geweest moet
a eerste tevens het
a a
a zijn..
Een
eel zou kunnen leven zonder celwand
en zonder celkeI'n,,
E
a
en zelfs de differentieering in groene en kleurlooze deelen
sluit het
a denkbeeld van
a hoog-sten eenvoud nit.. Wij
W zouden
ons een levende g-elei willen voorstellen,, die het
a vermogen
van
gwroei had,
ook niets meer.. Een
vermogen dUB
a
a , maar
aa
E
om koolzuur om te zetten in dezelfde stof,, waaruit
de gelei
aa
reeds bestaat,
zoodat
voortdurende
vergrooting
plaats
yond,,
a
a
aa ,
maar
daaruit
zouden dan
aa ook niets meer.. Eerst
E
aa
a later,
a
, in
den loop van
tijden,, door geleidelijke differentieering
a lange
a
de groene eencellige wiertjes ontstaan
aa zijn..
Zou
zulk
een
gelei
nog
ergens
bestaan?
zij mis-aa P Zou
Z
Z
schien nog voortdurend ontstaan,
maar
thans
spoedig
aan
aa
a
aa ,
aa
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allerlei dieren tell prooi vallen,
a
a
, en dus nog slechts een zeer
ondergeschikte 1"01 spelen?? Wij
niet..
W weten het natuurlijk
a
Maar aa
aan de aandere zijde is het niet erg ,vaarschijnlijk,
Maa
aa
, dat
a
de omstandigheden
op zee voor twintig of dertig millioen
a
jaren
zoo geheel aanders geweest zouden zijn,, dan
a
a zij sec1ert
waren
en TIU nog zijn.. Ret
is slechts een gissing,, maar
a
H
aa
lJ.et
komt
mij
volstrekt
niet
onmogelijk
voor,
dat
diezelfde
a
, a
gelei ook thans
nog hier en daar
a
aa ontstaan
aa zou.. Haar
Haa ontstaan
geval
aa zonde het eenvoudigst denkbare
a
a van
a generatio
a
Spolltanea,
een geboorte zonder onders,, zijn.. E
En het
a a, van
a
is duidelijk,, dat
de moeite waa,rd
a het in de hoogste mate
a
aa
moet geacht
worden,'
naar
dit
verschijnsel
te
zoeken.
a
, aa
.
Is deze vool"stelling juist,, en g'elukt het die oorspronke-I
een van
Ilijke levensgelei te vinden,, dan
a zon men natuurl~ik
a
a
de merkwaardigste
uitgang'spuntell
voor een experimenteele
aa
a
studie del" evolutie in handen
hebben.. Dan
allereerst
a
Da zon a
de vraag
onder
het
oog
moeten
worden
gezien
hoe Zlllk
aa
een g'elei ontstaan
Iran,
aa
a , welke stoffen en welke krachten
a
daartoe
sarnen
moeten werken.. Men
zon natuurlijk
de
aa
a
M
a
hoop koesteren,, het proces kunstmatig
naJa te leeren bootsen,,
a
en zoodoende eindelijk het zoo dikwijls besproken denk-beeld van
spontanea
a een experimen.teele generatio
a a te kunnen
a
verwezenlijken.. Maar
Maa men zon oak willen weten,, hoe in
die gelei de differentieeringen tot stand
gekomen zijn,, die
a
tot het eerste optl"eden van
hebben.. E
En aals
a cellen geleid
E
men ook hier de expel"imenteele methoden wilde toepassen,
a
,
zon men ten nlinste niet zoo in den blinde behoeven rond
te tasten,
thans
het geval
een woord,, het histori-a
, als
a
a
a is.. In
I &
sche uitgangspunt
van
het leven zou tevens het weten-a
a
schappelijke
uitgangspunt
voor een g'eheel nieu,ve richting
a
a
van
bestudeering
van
het
leven
kunnen worden..
a
a
Maar ik ben reeds veel te ver verdwaald
op ,het gebied
Maa
aa
van
, wier vervulling,, zoo
a vermoedens en van
a verwachtingen,
a
zij aal mogelijk zal
tijd~n is
aa
a zijn,, toch niet voor de naaste
weggeleg,a.. Ret
is thans
noodig terug te keeren tot vasteren
H
a
a
bodem,, en tot die uitgangspunten
voor
onderzoek,
a
, die
rechtstreeks door de bekende feiten worden aa
aaJngeboden..
Daarmede spring-en wij in eens over tot het aandere
Daa
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aarde.. Hadden
a
a de geschiedenis van
a het leven op aa
de gegeven. beschouwingen ten doel,, te trachten
een slip
a
op te lichten -van
a den sluier,, die het begin bedekt,, thans
a '
richten wjj onzen blik naar
Maar een eigenlijk
a het einde.. Maa
einde is het niet.. G
Geen reden bestaat
aan te nemen,,
aa e1" om aa
dat
a de evoIlltie del" levende wezens v66r
&5 of in onzen tijc1
reeds opgehouden zou hebben.. 1\Iisschien
gaat
a
a
M
aa zij langzamer
vooruit dan
vroeger,
maar
misschien
ligt
het
ook
slechts
a
,
aa
aan onze kortzichtigheid,, dat
aa
a wij haar
a niet lueel" bemerken.
.
.
Land-- en tuinbouw en evenzoo de teg~eD.woordig~e his-La
torie onzel" huisdieren wijzen er echter duidelijk op,, dat
a de
levende vormen geenszins onveranderI:ijk
zijn.
Overal
is er
.
O
a
a
afwisseling,
telkens
ont-staat
iets
nieuws
en
de
praktijk
aa
a
a
,
heeft daaruit
slechts te kiezen wat vool" haar
a van
a nut kaoll
aaa
z~jn.. Ret
ligt voar de hand
om aa
aan te nemen,, dat
a
a wat de
R
huisdieren en cultuurplanten
OTIS vertoonen,, ook in de vrije
a
natuul"
moet
g·ebeuren.
Ginds
wordt het gezien en opg~e
a
. G
merkt,, omdat
er rechtstreeks nlede gemoeid
a groote belan.gen
a
zijn,, in het wild gaat
a men e1' zich
aa het voorbij,, zonder dat
om bekoIDluert.,
Gelukkig is hierin in den laatsten
tijd verandering
aa
a
G
gekomen.. Men
begint
in
te
zien,
dat
de
verschijnselen,
,
M
, a
aan
landen
tuin
bouwplanten
waargenomen,
dikwerf
slechts
,
aa
a a
aa
zeel' onvolledig bespied z~jn,, en dat
a zij daal"enbovell,
aa
, door
invoer van
andere
rass~n
nit aandere stl"eken,, of door
a
a
a
kruisingen del" bastaardeeringen
dikwijIs zoo sameng~estelcl
a aa
a
zijn,, dat
een
juiste
beoordeeling
niet
meel"
mogaelijk is..
a
Daarbij
komt
dat
de
overtuiging
veld
wint,
dat
dt}r
, a vele
a
Daa
a
zoogenaamd
nieuwe varleteiten
en soorten van
a landa - en
aa
a
tuinbouwg'ewassen
eigenlijk niet in de cultuur ontstaan
aa zijn..
a
Vele
belangrijke
rassen
schijnen overoud te zijn,, maar
aa eerst
a
a
a
sedert omstreeks het midden -der vorige eeuw is men
beg"onnen ze op te merken en te isoleeren.. Vele
a tuinbouw-gewassen,
varleteiten
van
a
a I
a bekenc1e
a
, die zich voordoen als
soorten,, zijn niet op kweekerijen ontstaan,
aa , maar
aa toevallig'
a
ergens in het
name
geldt dit voor
a wild aangetroffen.
aa
. Met
M
a
heesters en boomen,, die door hun' langeI'
leven meer kans
a
hebben om ten slotte te worden opgemerkt· dan variea -
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van
ge-a kruiden en met name
a
a een of tweejarige
a
wassen.
a
.
Sedert
Dar
1)
a win het voorbeeld geg-even heeft,, al
S
a dergelijke gevallen
llit de praktijk
zorgvuldigo bijeen te ver-a
a
zamelen,
a
, om uit het geheel del" versch~jnselen die kennis af
te leiden,, die de gebrekkige waarneming
del" aafzonderlijke
aa
gevallen
niet
zou
kunnen
opleveren,
is
deze
arbeid
door
a
,
a
verschillende schrijvers voortgezet.. 1Voor enkele jaren
heeft
a
met name
Korshinsky,, een helaas
a
K
aa te vroego overleden
russisch plantkundige,
a
, een volledig historisch overzicht van
a
de eerste vondsten van
gegeven..
a tal
a van
a tuinbouwplanten
a
a
En aal deze feiten wijzen te zamen
op eell zeer bepaalde
E
a
aa
wijze van
het ontstaan
van
soorten en varleteiten.
a
a I
aa
a
. De
D
aalgemeene voorstelling , die men uit hen moet afleiden,.
a
, is
een zoo scherpe,, dat
a zij als
a van
a zelf tot de conclusie leidt,
I
,
dat
del" evolutie ten minste
a eeu experimenteele behandeling
a
op dit gebied reeds thans
mogelijk moet zijn..
a
Variabiliteit
is
een
uiterst
vaago
en veel omvattend
Va a
aa
a
beg1'ipo. I3.
llet omvat
zoowel rijkdom aa
aan voorhjtnden
a
In
verschillen,, aals het ontstaan
aa van
a deze verschillen zeIf.. I
het eerste gevaI
met veelvormigheid
a is het g,eIijkluidend
1
of polymorphie,, in het laatste
met verandering.
En op
aa
a
. E
beiderlei gebied zijn e1' dan
,veer
twee
hoofdtypen
te
onde1'a
het gebied del" veelvormigheid heeft men
scheiden.. Op
O
eensdeeIs de taIlooze
vormen,, ondersoorten en varleteiten,
a
a I
,
die een zelfde soort ons aa
aanbiedt,, maar
aa die feitelijk van
a
elkander
onafhankelijk
zijn,, en naast
elkander
een vol-a
a a
a
a
komen eigen leven leiden... Z
Zoo hebben de tuin-papavers,
- a a
,
de latherussen
en aandere bloemplanten
tientallen
van
a
a
a
a varlea I teiten,, die uit zaad
zijn en nooit in elkander
aa ggeheel constant
a
a
overgaan,
den zoo zeer aa
aantrelrkeIijken
aa , maar
aa die te zamen
a
rijkdom van
Zoo bestaan
a vormen in die soorten bepalen.
a
. Z
aa
tarwe,
mais,
bieten
en
allerlei
cultuurplanten
nit tal
a
a
a van
a
,
a ,
a
constante
en van
scherp gescheiden rassen.
a
a elkander
a
a
. DaarDaa Jlaast
staan
de vormverschillen die binnen elk ras,
aa
aa
a , en
dikwerf Ovk tusschen de deelen van
a eenzelfde individu te
zien zijn.. O
Op een paardenkastanje-boom
hebben de bloemen
aa
a a
volstrekt niet aallen denzelfden bouw.. Afgezien
van
a het
A
o

,
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dat
kunnen maken
en aandere niet,,
a sommige kastanjes
a
a
a a
is ook het
aantal
aan
voortdurende
wisselingen
a aa
a meeldraden
a
aa
onderhevig.. Meestal
is
het
7;
nn
eens
wordt
het
8 of 9,
9,
M
a
a 7;
a 8
dan
vv-eer
5, en in enkele gevallen
worden zelfs deze
a
a
a 66 of 5,
a
grenzen overschreden.. Heen
en weer
aantal,
a slingert het
a aa
a ,
H
nn eens meer dan
weer
minder,, soms in enkele trossen
a
a
zeer sterk,
afzonderlijke
a , dan
a weer
a een verschiI tusschen de a
~rossen teweeg· brengend.
Van
daar
de
naam
flllctueerende
a
. Va
aa
aa
variabiliteit
die aa
aan dit verschijnsel wordt g'egeven.. Het
H
a a
zijn veranderingoen,
a
, die schijnbaar
aa voortdurend ontstaan,
aa ,
maar
aa die toch aaltijd weer
a op dezeIfde wijze terugkeeren..
Ret
z~jn voortdurencle schommelingen om eeu. gemiddeIde,,
a
dat
a in hoofdzaak
aa steeds hetzeIfde bl~jft..
Uit
deze
beschouwing·en voIgt,, dat
T
a aa
a de studie der variabiliteit op dit laboratorium
twee lioofdrichtingen te volgen
a
a
heeft.. E
En daar
aa zoo weI de heen en weer
a schommelende als
a
d'e toevallige
en schoksgew~ize variabiliteit
zich en bij
a
a a
dieren,, en. bij planten
voordoen,, kunnen hieruit vier
a
hoofdafdeelingen
voor
den
te ondernemen arbeid
worden
a
a
afgeleid.. Nu
zou het
te veel
a natullrlijk
a
a tijd kosten elk
a
N
dezer vier richtingen in bizonderb.eden naa te gaan,
aa , en den
weg
de onderzoekingen voornamelijk
a te schetsen,, waarlangs
aa a
a
zullen moeten gaan,
om
tot
de
gewenschte
uitkomsten
te
aa ,
geraken.
Beter
komt
het
m~j
voor,
onder
die
allen
er
een
a
,
a
a
. B
nit te kiezen,, en daarvan
aa a te schetsen wat
a gedaan
aa behoort
te worden,, en wat
a met recht mag
a worden verwacht.
a
. Uit
den aa
aard der zaak
het
aa kies ik
1 daartoe
aa
a plotseling ontstaan
aa
van
soorten
en
varleteiten
in
het
plantenr~ik.
a
a I
a
a
.
Mac D
'D 0 u gal
a culturen,, de
Ma
a 1 heeft,, door een reeks van
aandacht
der A
Amerikaansche
biologen op de veranderlijkheid
aa
a
aa
a
van
Teunisbloemen of O
Oenothera
a (:le grootbloemige T
a LamarLa a ckiana
N aast de soort zelva heeft hij enkelen
a a gevestigd.. Naa
der daaruit
in Europa
nieuwe vormen gekweekt,,
E
a ontstane
a
aa
en aa
aan het
oordeel
zijner
vakgenooten
onderworpen.. V
a
a
1T 001·-namelijk
de
Oenothera
rubrinervis
en
de
dwergvorm
of
a
O
a
O. nanella
dodr hem in een aantal
ge-aa a exemplaren
a
0,
a
a werden
a
kweekt,, en gedurende al
aa ontwikkelingstoestanden
a
a haar
onderling en met de moedersoort vergeleken.. Z
Zij werden
a
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Dnderworpen aan
aa het oordeel van
a stelselkundigen,, die de
aa
waarde
der kenmerken en de scherpe scheiding van
a de
moedersoort erkenden,, en aan
aa de nieuwe vormen dezelfde
I'echten als
zelfstandige
typen toekenden.. Door
a aan
aa andere
a
a
D
een aantal
verder het
aa a afbeeldingen werd
a
a goed recht der
,der niel1we soorten gestaafd.
aa .
Het
spreekt echter van
R
a zelf,, dat
a het vermogen,, om jaaraa lijks
een zeker aantal
.
aa a nieuwe soorten voort te brengen,, noch
tot de Oenothera's,
der oude wereld kan
O
a' , noch tot de planten
a
a
beperkt zijn.. Het
aan
Ra ligt voor de hand
a
aa te nemen,, dat
a tegen-\voordig ook andere
soorten in dien zelfden toestand
van
a
a
a ver-,anderlijkheid
verkeeren.. Misschien
zijn
het
er
vele,
misschien
a
M
a
a ,
slechts enkele.. In
ontsnappen
z~i tot nu toe om
I elk geval
a
a
een of andere
reden aan
a
aa de waarneming·.
aa
. Het
Ha komt er dus
aa , middelen te vinden om ze op iie sporen.. Want
op aan,
de
Wa
mogelijkheid bestaat
Oenothera's
aa natuurlijk,
a
, dat
a de O
a' nog
slechts een zeer eenzijdig beeld van
a die soortenvoTmende
veranderlijkheid
g·even,
en
dat
andere
planten
ons ver-a
,
a a
a
schijnselen en wetten zullen doen kennen,, die de studie
der Teunisbloemen
ODS niet ontsluieren kane
En wanneer
T
a . E
a
het
voor
a doel is, ten slotte de wetten dezer veranderlijkheid
a
aIle levende wezens te leeren kennen,, dan
is
het
natuul"lijk
a
a
a
noodzakelijk,
a
, de verschijnselen van
a zoo verschillend mogelijke
a
aa
kanten
aan te vatten.
a
.
De eerste taak
is dus om te zoeken naar
nieuwe
D
a
a
nl11teerende soorten.. Het
beste
doet men,, dit zoeken te
R
a
beperken tot
de wilde soorten del" naaste
omgeving of van
3
aa
a
lttnden met een overeenkomstig klimaat.
Gekweekte
planten
aa . G
a
bieden voorloopig weinig kans.
deele is hare
a . Ten
T
a verandera
op de proef gesteld,, dat
Il~jkheid aal zoo lang
a
a men die vrij
beschouwen.. Anderdeels
zijn zeer
weI ~ls uitgeput,. kan
a
A
talrijke
cultuurplanten
niet meer van
zuiveren
oorsprong,
a
a
a
,
nlaar
a zijn zij nu eens meer,, dan
a weer
a minder,, door kruisingen
verontreinigd.. N
Nu heeft men in den laatsten
tijd in de
aa
kennis van
a de gevolgen der kruisingen weI groote vorderingen
g~emaakt,
deze
zijn juist g·root genoeg om ons te
aa , maar
aa
a
"vaarschuwen,
nog aallerlei verschijnselen
aa
, dat
a bastaardrassen
a aa
a
vertoonen en vertoonen kunnen,, die men thans nog
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aa
a aa bastaard-splitsingen
met het ontstaan
van
nieuwe
soorten
aa
a
kunnen verwarren,
als men een ras
a
, a
a onderzoekt,, waarvan
aa a
men niet weet of het zuiver is,, dan
aan bastaardeering
a weI aa
a aa
zijn oorsproDg~ dankt.
soorten kruisen nu in 't
a
. Wilde
W
'
a
algemeen zeer zelden,, vooral
basta als
a men de en kele,
a , aan
aa
a aa
aarden
rijke en overbekende geslachten,
wilgen,,
a
, zooals
a
a
anjelieren,, vingerhoedskruid en eenige andere
uitsluit..
a
Tot de planten
van
T
a
a het
a eigen klimaat
aa moet
a men zich
beperken,, omdat
in het
a de zaaisels
aa
a groot moeten geschieden..
Duizenden en tienduizenden van
zaailingen
moeten van
D
a
aa
a
elke soort vergeleken worden.. Dit
kan
bezwaarlijk
in
P
aa
klassen
geschieden,, vooral
a
a omdat
a de kenmerken der te ver-wachten
nieuwe soorten misschien eerst op lateren
leeftijd
a
a
zichtbaar
aa zllllen worden,, en de culturen dus veel
a ruimte
.
zullen vereischen.. Velea soorten zullen opgekweekt moeten
worden tot zij gaan
aa bloeien,, en van
a soorten met zaad-arme
aa -a
vruchten of met weinig vruchten op elke plant
zal
a
a men
slechts door vrij omvangrijke
culturen het
a
a noodig~e zaad
aa voor
de uitzaaisels
kunnen winnen..
aa
Men
kan de cultllren beginnen. met planten
of met
M
a
zaad.
Het
zal
in
den
regel
niet
noodig
zijn,
die
in
het
aa . Ra
a
a
,
a wild
in g~roote hoeveelheid te verzamelen.
is het
a
. Voldoende
T
a ze
aanvankelijlr
in den tuin zooveel mogelijk te vermenig-aa
a
vuldig~en.
.

Een belangrijke
vraag
met hoeveel soorten
E
a
aa is natuurlijk
a
men beginnen moet.
Dit
hangt
natuurlijk
van
a . P
a
a
1
a de kansen
a
af die men meent
te hebben.. Hier nu tast men voorloopig
a
a
nog in den blinde.. De
Oenothera
Lamarckiana
D
O
a La
a
a a werd
gevonden door een honderdtal
wilde planten
in cultuur te
a W
a
nem en.. Daarvan
Daa a werd de eene op grootere,, en de aandere natuura
lijk
op
kleinere
schaal
gekweekt.
Bij
voorkeur
werden
zaden
I
aa
. B
Wa
a
van
afwijkende exemplaren
genomen,, maar
a
a
a
aa het
a verzamelen
a
van
zaad
in het wild is een werk dat
a slechts zelden meea
aa
valt,
de kens zeer sterk
beperkt.. Verder
a , en dat
a
a daardoor
aa
zijn boomen en heesters uitgesloten,, en zal
a men bij Yoorkeur ook niet die overblijvende soorten kiezen,, die telkens
eenig~e jaren
gekweekt moeten worden,, voordat
a
a zij gaan
aa
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bloeien.. Z
Zoodoende wordt aallengs de kens zoo klein,, dat
a
men tevreclen mag
zijn,
als
men
van
een
honderdtal
bruika
, a
a
a
bare
soorten zaden
bijeen heeft gebracht.
men dan
a
a
a
. Heeft
H
a
ook van
sommige soorten slechts enkele zaadkorrels,
aa
a
, dan
a
kan
a dit nog voldoende zijn,, om de cultuur te beginnen..
Opmerking
verdient vooral,
O
a , dat
a de schoksgewijze ver-anderlijkheid
niet
een
eigenschap
aan
a
a is,, die vermoedelijl{ aa
bepaalde
soorten kleeft,, maar
aannemen mag,
aa
aa dat
a men aa
a , dat
a zij
van
Een soort,, die op de eene
a geheel locaal
aa voorkomen .is.. E
groeiplaats
onveranderlijk
is,, kan
andere misschien
aa
a
a op een a
volop bezig zijn,, nieuwe soorten voort te brengen.. Daaruit
IDaa
voIgt,, dat
men
bijna
evenveel
kans
heeft,
als
men
zaden
a
a
a
, a
a
van
twee of meer,, onderling voldoend verwijderde groei-a
plaatsen
van
eene soort bestudeert,, als
wanneer
men een
a
aa
a
a
gelijk aa
aantal
Daarllit volg~t
a verschillen.de soorten kweekt.. Daa
tevens,, dat
van
a Illen vooral
a niet de zaden
a
a verschillende
groeiplaatsen.
vermeng'en
mag,
maar
dat
elke
cultllur zuiver
aa
a ,
aa
a
van
a eeD. enkele vondst moet uitgaan.
aa .
Het voornemen bestaat,
aa , dit zoeken op zoo groot mogelijke
H
schaal
aan te vangen.
zijn reeds van
aa aa
a
. Hiertoe
H
a een honderdtal
a
wilde planten
zaden
verzameld
en uitgezaa,id.
a
a
a
aa . De
D meeste
soorten zijn natuurlijk
nit N
New Y
York en de aa
aangrenzende
a
streken del" U
Unie genomen,, maar
aa ook nit Europa
E
a werden
zaden
g·ezonden.. IIn N
Nederland
zijn zaden
van
a
a
a
a
a een tiental
soorten speciaal
aa voor dit doel in het wild verzameld;
a
; z~j
kunnen dus reeds dezen zomer in den proeftllin va.n
a het
laboratorium
met
de
Amerikaansche
concurreeren.
a
a
A
aa
.
Welke kansen
heeft men,, om bij dit zoeken te vinden
W
a
wat
dit naa te gaan
a
a men wenscht?P Om
O
aa moet men trachten
zich een den.kbeeld te maken
van
a
a wat
a er in de vr~je natuur
a
gebeurt.. En
wij aallereerst den strijd voor het
E dan
a treffen
F
leven aa
aan.. ID
Deze strijd,, die in onze theorieen een zoo
belangrijke
rol speelt aals het groote orgaan
a
aa van
a den vooruit-gang,
a , heeft echter, onder gewone omstandigheden,
a
, in onze
onmiddellijke omgeving,, slechts
een zeer conservatieve
taak.
a
a
a .
Want
tenslotte komt het geheele begrip neer op den vroeg-Wa
tijdigen dood van
ander
a
aaIle individuen,, die in een of a
opzicht zeer merkbaar
afwijken..
aa van
a het gemiddelde type a
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De meeste planten
toch hebben zich hun tegenwoordige
D
a
groeiplaatsen
zoo
llitgekozen,
aa
, dat
a de gemiddelde eigenschappen
der soort,, of aanders van
ras,
a
a , daJarvoor
aa
a
a het locale
het best passen.
kunllen natl.lurlijk
onschadelijk,
a
a
a
,
. Afw~jkingen
A
ja
a 80ms misschien voordeelig zijn,, maar
aa aals regel volgot uit
o moeten
het zooeven vooropgoestelde dat
z:ii aals nadeelig
a
a
worden beschouwd.. Z
Z,j zullen dus in den strjjd voor het
leven te goronde gaall.
En deze goevolgtrekkin go goeldt
E
aa .
natuurlijk
even goed voor de aafwijkingen.,, die telken jare
a
a
door de gwewone of fluctueerende variabliteit
ontstaan,
a a
aa , als
a
voor de zeldzamere
schoksgew~jze gevallen
van
a
a
a het ontstaan
aa
van
.
a nieuwe soorten en varleteiten.
a
Tallooze
a,fwijkingen
kunnen
dus ontstaan
en in de
aa
Ta
a
eerste jeugd te gronde gaan,
aa , zonder dat
a men e1" ooit iets
van
bemerkt.. T
Treft de schadelijke
verandering
de kiem-a
a
a
planten,
a
, of de blade1"en,
a
, of den groei del" stengels,, zoo is
de ]rans
dat
a
a zjj zichtbaar
aa worden zoo gooed aals nul,, treffen.
zij de bloemen of de vruchten,, zoo worden zij licht met
monstrositeiten verward
en dan
veelal
niet nader
be-a
a
a
a
studeerd.. Z
Zelfs wanneer
een zelfde aafwijking in een
a
aantal
en jaren
achtereen
op nieuw ontstaat,
aa
a van
a exemplaren
a
a
a
aa ,
is haar
kans
om
ontdelrt
te
worden
liOg
maa.r
klein.
aa
.
a
a
Daarbij
komt,
dat
onze
gewoonten
in
de
studie
van
wilde
, a
a
Daa
planten
allengs zeer bepaalde
zijn geworden.. De
a
a
aa
D invIoed
van
n laat
a Lin
L
aa zich hier nog steeds sterlr gevoelen.. V
V 001"
de verschillen tusschen systematische
soorteD zijn wij zeer
a
gevoelig,, en elke nieuwe soort trekt tersto~d onze aa
aandacht.
a
.
Voor
g-eringere
verschillen
echter
zijn
wij
veel
minder
V
gevoelig,, ja
onverschillig geworden,, en deze
a in zekere mate
a
worden dus allicht
over het hoofd gezien..
a
Daaruit nu volgen twee regels v_oor het zoeken naar
a
Daa

e

IDuteereI1de planten.
moet de strijd voor het,
a
. Allereerst
A
leven worden uitgesloten,, en dan
a moet men zich oefenen
om ook zeer kleine en schijnbaar
aa onbeteekenende verschilleu
op te merken..
Ret uitsluiten van
aa omvat
R
a den strijd voor het bestaan
a
zelf weer twee punten.. Het
eene
spreekt
van
zelf.
De
a
R
. D
zaden
moeten zoo ruim gezaaid
worden,, dat
de volle
a
a
aa
a allen
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gelegenheid wordt gegeven om te groeien en hun ken-merken te ontplooien.. Dit
D eischt natuurlijk,
a
, bij duizende
a ruimte.. Echter
zaden,
komt in vele
a
, voor elke soort veel
E
a
zel ve aa
aan dit bezwaar
gllevallen
de natuur
a
a
aa voor een groot
deel
de verschilpunten in de kiemplanten
a
. AJs
A
a teg"em.oet.
a
of in de bladeren
gelegen zijn,, kan men dit naa een paar
a
a
maanden
dikwijls
reeds
voldoende
beoordeelen,
zoodat
men
aa
,
a
door het
uitrooien der onveranderde
voortdurend
a regelmatig
a
a
plaats
vobr
]ran maken,
a
a
O de nakiemers
a
, en zoodoende op een
zelfde bed aachtereenvolgens groote aa
aantallen
van
a
a individuen
kan vergelijken..
Het tweede plInt ligt minder voor de hand.
H
a . IHet vindt
zijn oorsprong in de vraag,
aIle zaden
van
aa , of a
a
a een plant,
a ,
ten opzichte der variabiliteit
g"elijkwaardig
zijn.. Tijdens
a a
aa
T
den volsten bloei plegen de bloemen grooter en fraaier
te
aa
z~jn,, dan in het
brengen de zwakkere
a najaar.
a aa . Eveneens
E
a
takken
op vele
planten
kleiner en minder diep gekleurde
a
a
a
bloemen voort.. S
Soms wijken ook de eerste bloemen aaf..
De
D onderste bloemen van
a trossen,, en de buitenste bloemen
van
aa
a hoofdjes en schermen zijn dikw~jls aanders dan de daarop
volgende,, en het
a is een zeer gewoon verschijnsel dat
a de top
of het
afwijkenden vorm van
a centrum een geheel a
a bloem
voortbrengt.. O
Op menigoe plant
is b.v.
a
. . de eindbloem vier-tallig
z~jn.. THebben
llll de
a
aals de zijbloemen vijftallig
a
zaden
van
al
om toevallig
a
a
a zlllke bloemen gelijke kansen
a
a
iets nieu,vs voort te brengen?P Men
weet het
M
a natuurl~jk
a
nog niet,, en zoolang
men het
a
a niet weet,, zou het
a zeer onvoor-zichtig z~jn aaIleen het
zaad
a beste
a
aa tot ontwikkeling te laten
a
komen,, te verzamelen
en te zaaien,
te
a
aa
, en het
a zwakkere
a
verwaarloozen.
Want
misschien zijn juist de zwakke
a
aa
.
Wa
kiemen gevoeliger voor de nog onbekende invloeden,, die
deze
veranderingen
bewerken..
a
a
In
worden die zwakke
zaden
grooten-I de vrije natuur
a
a
a
deels onderdrukt.. O
Of weI de takken
ontstaan
a
aa niet,, of zij
dragen
geen bloem,, of het
wordt niet rijp,, of eindelijk
a
a zaad
aa
worden de kiemplanten
verdrongen
zoodra
a
a zij zich ont-plooien.. Daa
Daarom kan men in het
wild
slechts
het
aa
a
a zaad
verzamelen
dat
a
a voor het begin der cllltuur noodig is,, maar
aa
o

o
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moet men in den proeftuin,, bij wijden stand
en rijke ver-a
takking,
zooveel
mogelijk
zaden
laten
maken.
a
, elke plant
a
a
a
..
a
Daarom
ook
bieden
soorten,
die
door
het
klimaat
in
haar
Daa
,
aa
aa
groei vertraagd
worden,
algemeen minder kans
aa
a
, over het a
a
van
a slalgen.
a
.
Zijn deze voorzorgen genomen,, dan
Z
a komt de oefening
in het waardeeren
van
eisch heeft
aa
a kleine verschillen.. Deze
D
ten. gevolge,, dat
men
niet
verwachten
mag
in
een
eersten
a
a
a
zomer te kunnen beslissen of een ras
a IDuteert ofniet.. AanAa vankelijk
is de kans
om de nieuwigheden over het hoofd
a
a
te zien,, zeer groot.,. ? Slechts
allengs leert men zijne planS
a
a ten zoo kennen,, dat
a men een open oog voor haar
aa onder-ling~e a
afwijking-en krijgt.. Daa
Daarbij komt,, dat
a de producten
van
de fluctueerende variabiliteit
en van
niet
a
a a
a de mlltatie
a
g·emaklrelijk
van
te onderscheiden zijn,, ja
a
a elkander
a
a dikwijls
zo6 in een loopen,, dat
een
a
a eerst in een volgende generatie
werkelijke beslissing kan
genomen.
a worden
a
a
. Verder ontstaan
aa
er door parasieten,
allerlei insecten,, door toevallige
a a
, door a
a
verwondingen en verschillende aandere oorzaken
soms belanga
a r~jke a
afwijkingen,, ',die niets met de eigenlijke variabiliteit
a a
te maken
hebben,, en dan
a
a ook volstrekt niet,erfelijk,
1 , ja
a zelfs
i l l het individu niet eens blijvend zijn..
Min of meer op goed geluk af moet men dus aaIle
M
individuen die eenige duidelijke afwijking
vertoonen,, be-a
Schollwen als
de dragers
van
de kansen
van
a
a
a
a slagen.
a
a
. Ai
A
de overige kan
allengs uitrooien,, maar
a men a
a deze moet men.
lllet zorg behandelen.
eischt aallereerst,, dat
a
. Dit
D
a zij van
a het
gec1rang~,
waarin
~ij
natllurlijk
staan,
worden
bevrijd,
a ,
aa
a
aa ,
, hetzij
door rondom
hen
ruimte
te
maken,
hetzij
door
ze
te yer-a
,
.,
a
planten..
laatste.
heeft het voordeel,, dat
a
. Dit
D
aa
a de hoofdcul-~~aur er niet onder lijdt,, en dat
zelven. goed
a de planten
a
a
bemest en onder aIle vereischte zorgen opgekweekt kunnen
worden,
a
., zoodat
a een snelle en volledige ontplooiing van
a
hun aafwijkende kenmerken zoo goed mogelijk wordt ver-zekerd.. B
Bij honderden zoekt men zulke exemplaren
uit,,
a
want
velen onder hen zullen natuurlijk
later
blijken,, niet
a
a
a
aan de verwachting
te doen.. Ditechter ziet men dan
aa
a
D
a
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dikwijls eerst tijdens den bloei,, en soms zelfs pas
a ill de
volgende generatie.
a .
Het is duidel~jk,, dat
dit zoe}ren l1aar
veel
H
a
a ml1tatien
a
werk vereischt.. Maa
Maar daarnaast
blijkt,, dat
aa aa
a het,, meer clan
iets aanders,, een zaak
Daarom moet het
aa is van
a oefening.. Daa
jaren
laJng worden voortgezet.. Telken
jare
1110eten d.e
a
T
a
culturen der reeds gekweekte soorten worden uitgebreic1,,
en telken jare
moeten nieuwe soorten. in het wild worden
a
verzameld.
Zoo neemt allengs
de kans
toe,, en zal
a
. Z
a
a
a mell
ten slotte oole tot een voorstelling knnnen komen van
a den
omvang,
a , dien het verschijnsel in de omgevende natullr
a
feitelijk heeft..
Ret werk zon in hooge mate
vereenvoudigcl kunnell
H
a
worden,, ~oo men een leiddraad
aa had,
a , om nit de waarneJningen.
aa
in de vr~ie n3Jtuur
eenigszins af te leiden,, welke, soorten
a
meer,, en welke mindel" kans
van
hebben.. Ret
a slagen
a
a
H toeval,
a ,
gesteund door oefening,, kStll natuurlijk
zulke aan
a
a wijzingen
aan
doen,., . en de O
Oenothera
a de hand
a
a Lamarclriana
La a
a a vertoont,,
op haa,r
b~j Hilversum,
aa oorspronkel~jke vindplaats
aa
H
, nagenoega
telken jare
enkele aafwijke:p.de individuen,, die aa
aan den inge-a
wijde terstond haar
van
zOllden kunnell
aa toestand
a
a
a mutabiliteit
verraden.
schijnt hier,, en eveneens in enkele aandere
a
. Dit
D
gevallen,
met de gelegenheid tot snelle
a
, samen te hangen
a
uitbreiding,, waardoor
hier en daar
zaden
en zwakke
aa
a zwakke
a
a
a
kiemplanten
aan den strijd voor het leven worden onttrokken,,
a
aa
zoodat
a vormen zich ontplooien kunnen,, die aanders vroeg'-t~j.dig te gronde zouden g·aan.
aa .
Derg"el~jke
waa,rnemingen
z~jn enkele malen meer g"edaan.
D
aa
aa .
een geval,
Zoo beschrijft DDarwin
Z
a
a , dat
a h~i bij een wilde
klein.bloemige soort van
Geranium
(G. pyrenaicum)
a G
a
(G.
a
) heeft g"e-zien.. Deze
was
van
a ergen.s in Staffordshire
S a
a llit een tui~l
D
ontsna,pt
en had
zich in den loop van
ver-a
a
a eenige jaren
a
bazend
sterk
vermenigvuldigd,
wa.arb~j
natuurlijk
telken
jare
, aa
a
a
a
eeR groot aa
aantal
moesten voortgebracht
worden en
a zaden
a
a
ontkiemen.. Daa
Daarbij was
a de soort sterk gaan
aa varieeren,
a
, in
b;ijiJilaa aaIle organen
en eigenschappen
en in de meest ver-a
a
sehill~de richtingen.. Een
zoo sterke variabiliteit
was
E
a a
a
vroeger bij deze soort nooit waargenomen,
en
het
is
dus
aa
,
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zeer waarschijnlijk,
, dat
a zij,, hoewel aanwezig,
aa
, toch door het
voortdllrend mislukken van
het
overgroote
aantal
a
aa
a van
a
zaden
en kieulen eenvoudig was
a
a verborgen gebleven.. Over
O
de grens van
de veranderlijkheid
mag
g"een
a
a
a men dus bij B
a
plant
een oordeel vellen,, voordat
a zij onder een dergelijke
snelle vermenigvuldiging van
a het aantal
aa a individuen is beoordeeld geworden..
Daar tegenover staat,
Daa
aa , dat
a snelle vermenigvuldiging
volstrekt niet aaltijd met het vertoonen van
a zulk een hoogen
a
graad
van
gepaard
gaat.
a variabiliteit
a a
aa
a . Zij
Z J is het middel,, om
haar
zij er is,, maar
a te tool1en als
a
aa niet de oorzaak
aa die haar
a
(loet ontstaan.
Dit ziet men b~j ons te lande,
als
na
het
aa . ID
a
, a
a
droog leg'gen van
ee11 polder bepaalde
soorten snel den
a
aa
nieuwen grond overwoekeren,, en hem soms met een dichten
plantengroei
bedekken,, voordat
a
a de verschillende stul{ken. in
cultuur kunnen worden g·enomen.. De
Zilte of A
Aster TripoD Z
T
lium.,, verschillende soorten van
melde
en
andere
bekende
a
a
g'ewassen
zouden hier ]runnen genoemd worden.. Onder
a
O
millioenen van
exemplaren
zoekt men tevergeefs naar
a
a
a afa wijking·en.. E
Een varieteit
van
de g"ewone kamille,
a
a
a
, gekenmerkt door b_et g'emis van
a de witte lintbloemen,, breidt zich
sedert enkele tientallen
van
op sommige plaatsen
van
a
a jaren
a
aa
a
Europa
en
Noord-Amerika
geweldig
suel
nit,
zonder
dat
E
a
N
-A
a
,
a
daarb~j
iets van
geblekell is.. De
aa
a bizon.dere veranderlijkheid
a
D
Erigeron canadense,
Europa nit Canada
E
a a
, die in E
Ca a a is ingevoerd,,
treedt soms op zandige
gronden plotseling in milloenen van
a
a
exemplaren
0P,, de Diplotaxis
tenifolia,
een
kruisbloem
a
D
a
a,
met fraaie
groote gele bloemen verspreidt zich talloos
langs
aa
a
a
sommige wegen,, en zoo zouden een aa
aantal
andere voor-a a
beelden kunnen worden aa
aangehaald.
aa . Zii
Z blijven even trouw
aan hun type,, als
of z~j slechts oude en kleine groeiplaatsen
aa
a
aa
bewoonden..
Een
belangrijk
punt omtrent het zaaien
van
wilde
E
a
aa
a
planten
verdient nog besproken te worden.. A
A.ls men
a
erwten zaait,
men dat
erwt zal
a
aa , verwacht
a
a elke afzonderlijke
a
opkomen;; als
men zaad
aa , rekent men
a
aa van
a tuinbloemen zaait,
er op dat
a tenminste verreweg het grootste deel planten
a
zal
leveren.
Bij
wilde
soorten
is
deze
kans
nu
veel
mindel'
a
. B
a
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gunstig.. D
Dikwijls
kiemen op honderden zaden
slechts
1
a
eenige wellllge.. De
D overigen zijn dan
a niet dood,, maar
aa vindell
niet de vereischten voor hUll groei.. Laa
Laat men ze in den
grond dan
zij een jaar,
aa , en in ''t volgend voorjaar
a wachten
a
aa
Komt weer een deel
wachten
langer,
a Ope. Anderen
A
a
a
, en SOIDSa
kan
5 tot 66 jaren
de oude zaden
nog zien kiemen..
a men na
a 5
a
a
Hoe
meer
zorg
men
aan
het
uitzaaien
besteed,
R
a
aa
a
aa
, des te meer
zaden
kiemen er van
a
a elke honderd,, en er bestaat
aa natllurlijlr
a
een kans
dat
achterblijvenden de aafwijkeIlde vormen
a juist de a
a
zullen voortbrengen.. Daa
Daarom is het
a
, niet in
a dikwijls betel',
den tuin te zaaien,
in goede
aa
, maar
aa in zaaischotels
aa
a tuinaarde
aa
in een goed verlichte kas.
Men
moet
dan
echter
daarna
a . M
a
aa a
de planten
uitplanten,
a
a
, en dit vereischt veel
a werk,, tenz~j
.
reeds in de schotels een kens gedaan
aa kan
a worden..
Nemen wij thans
aan,
N
a
aa , dat
a het door aal deze zorgen
gelukt is een of meer
a soorten te ontdekken,, die hetzelfde
verschijnsel van
vertoonen a.als de Oenothera
a veranderlijkheid
a
O
a
La,marckiana.
gedaan
La a
a a . Wat
Wa moet
a er dan
a met die planten
a
aa
worden?
P
M
Allereerst moet worden nag-egaan,
nieu"ve soorten
A
a
aa , welke
a
zij voortbrengen,, en welke
eigenschappen
deze vertoonen..
a
a
Die eigenschappen
hebben deels
betrekking- op den vornl,,
D
a
a
en deels
op de erfelijkheid.. D
De vormen van
a
a twee soorten
kan
men van
a men echter niet volledig vergelijken zoolang
a
a
een van
heiden slechts een of slechts weinige exemplaren
a
a
bezit.. Dit
kan
weI,, aals er zeer groote verschilIoll
P
a natuurlijk
a
in het speI zijn,, zooals
bij
het onderscheiden en onlschrijven
a
van
soorten
die
uit
vroeger
niet onderzochte landeu
en zeeen
a
M
a
worden medeg-ebracht.
a
. IIn ODS geval
a echter hebben wij uit
den aa
aard van
de zaak
a
aa steeds met zeer kleine verschillen.
te doen,, verschillen die dikwerf niet duidel~jk buiten het
a
gebied der gewone of fluctueerende variabiliteit
vallen.
Men
a a
a
. M
moet dus van
de aafwijkende exemplaren
zaad
a
a
aa winnen en
dit uitzaaien,
aa
, teneinde een juist beeld en een volledige
beschrijving van
het gemiddelde- type te kunnen g-even..
a
Daar men nn voor de studie ,der erfelijlrheid toch ouk zaaien
Daa
aa
moet,
eenigen tijd b~j deze werl{a , zoo is het noodig thans
a
zaamheden
stil te staan.
aa
aa .
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Ret
is om de waardeering
van
aa
a kleine verschillen te
doen.. . Daa
Daaruit voIgt,, dat
twee
exemplaren.,
a
a
, die schijn-baar
elkander
g"elijk zijn,, toch in werkelijkheid nog
aa aan
aa
a
kunnen verschillen,, terwijl omgekeerd de fluctueerende
a a
variabiliteit
verschillen kan
bij individuen,,
a doen waarnemen
aa
die eigenlijk tot eenzelfde t~y·pe behooren.. Deze
overweg"ing
ID
leidt tot de conclusie dat
men
de
zaden
van
elk
exemplaar
a
a
a
aa
afzonderlijk moet
oogsten en aafzonderlijk moet
a
a
a zaaien.
aa
.
Want aaIleen z66 kan
te ver-Wa
a men zeker zijn,, zuivere rassen
a
krijgen.. Elke
variatie
in een groep van
kinderen van
E
a a
a
a
ouders,, wier zaad
gemengd werd
uitgezaaid,
aa
a
aa , kan
a het
a ge-volg van
die menging zijn.. Z
Zijn de kinderen eenvormig,,
a
dan
van
a is het bewijs natullrlijk
a
a die voorzorgen onafhankea a
lijk,, maar
aa bij het minste verschil zou de vertrouwbaarheid
aa
del" uitkomsten kunnen wegvallen.
Een varieerend
bed
a
. E
a
ZOll een mengsel kunnen zijn van
a twee verscl1ilIend~ con-stante
rassell,
en een constant
rase
a
a
, of van
a een varieerend
a
a
a
-Waren
beide deelen variabel,
a
a a
, dan
a ZOll nog die variabiliteit
a a
verschillend kunnen zijn,, zoodat
a enkele del" vormen van
a
de eene,
andere van
moeder aafstamden.
a , en a
a de andere
a
a
. Al
A
zulke onzekerheden kunnen aIleen
door een individueele
a
z3Jadoogst
voorkomen worden,, en deze moet
ook bij
aa
a dan
a
,vetenschappeIijke
studien over erfelijkheid en variabiliteit
a
a a
aals een eerste beginsel worden voorop gesteld..
Ret mog~e in den aa
aanvang
een aal te zware
R
a
a eisch schijnen,,
elk aafw~jkend individu op deze wijze op zijne erfelijkheid
te onderzoeken.. Heeft
een proef eenmaal
H
aa een gunstig"
gevolg,, dan
50 tot 60,
60, soms misschien een
a komen licht een 50
honderdtal
voor.. De
a zlllke planten
a
D ondervinding" met de
Teunisbloemen leert echter,, dat
T
a het
a zeer goed
a uitvoerbaar
aa
is,, op zulke groepen het
a beginsel toe te passen,
a
., en vooral
a
leert zij,, dat
a aaIle werk zondel" d.it beginsel zeer groote kans
a
heeft verloren te zijn en tot geen betrou.wbal"e
uitkomst
a
te leiden.. Wa,nD.eel"
de
eerst tijdens den. bloei te
Wa
J planten
a
onderscheiden Zijll,, drukken deze bezwaren
natuurlijk
met
a
a
hun volle g"ewicht.. Maa
Maar wanneer
de
verschillen
reeds
in
a
de jeugd,, b.v.
2
of
3
maanden
na
het
zaaien
zich
vertoonen,
. . 2
3
aa
a a aa
,
dan
in de zaaischotels
of in de speen-a kan
a men de planten
a
aa
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bakjes
laten,
bereikt is,, en zoodoende het
a
a
, tot deze toestand
werk zeer aa
aanzienlijk verminderen.. B
Bij volkomen erfelijk-heid is het dan
a dikwijls voldoende op deze wijze in eenige
honderden van
zaailing'en
het nieuwe kenmerk waar
a
aa
aa te
nemeD.,, terwiji daarvan
dan
slechts zoovele behoeven te
aa a
a
worden uitg'eplallt,
toch noodig zijn,, om een vo~doende
a , als
a
zaadoog'st
te verkI':ijgen.. ZZoo bestudeert men hun latere
aa
a
eigenschappen
en zorgt er tevens vool',, dat
a
a de controle nog
een of meer generatien
kan
a
a worden voortgezet.. Bij
B onvol-komen erfeljjkheid kan
men in de zaaischotels
en speen-a
aa
hakken
de getalsverhouding
a
a met groote nauwl{eurigoheid
a
a
del" aafzonderl.ijke typen bepalen,
a van
a
a
, terwijl men dan
a weer
elk type slechts een betrekkelijk klein aa
aantal
exemplaren
a
a
als. zaaddragers
uitplant·.
middel van
a
aa
a
a . Door
D
a hun zaad
aa kan
a
men dan
a verdeI' zien of deze typen op den duur even ver-aanderlijk blijven,, of dat
a sommigoen onder hen weer
a standa vastig"
worden.
a
M .
Heeft men op deze wijze het verschijnsel der scholrs-R
goewijze veranderlijkheid
zoo volledig mogoelijk leeren kennen,,
a
dan
treedt daarnaast
de vraag
naar
op d.en
a
aa aa
aa
aa de oorzaken
a
voorg-rond.. Als
regel
vinden,, dat
A
a zal
a men waarschijnlijk
aa
a
van
een veranderlijke
plant
slechts enkele zaden
nieuwe
a
a
a
a
soorten g"even,, terwijl verreweg de meerderheid aan
aa het
ouderlijke type getrouw blijven.. De
vraag'
D
aa ontstaat
aa dus,,
welke zaden
afwijken
en waarom
juist zij dit doen en. niet
a
a
aa
de aanderen..
De oorzaak
geleg-en zijn in de plaats
D
aa daarvan
aa a kan
a deels
a
aa
van
de
zaden
op
de
plant,
deels
in
de
uitwendige
omstandiga
a
a ,
a
a
heden waaronder
het zaad
aa
aa ontstond en bevrucht werd en
waaronder
de kiem in het zaad
oorzaken
aa
aa zich vormde.. Die
D
a
moeten dus worden nagegaan,
moet natuurlijk
a
a
aa , en daarbij
aa
niet aaIleen met de zaden,
M
a
, maar
aa ook met het bevruchtende
stuifmeel I'ekening worden gehouden.. Om
dit te doen is
O
het ill het alg"emeen
wenscheIijk,, elke bloem met haar
a
aa
eigen stuifmeel te bevruchten.. Daa
Daartoe worden de trossen
of bIoemgroepen omhuld met zakken
van
geprepareerd
a
a
a
papier,
worden
dicht-a
, die onder den tros rondom den tak
a
gebonden.. IInsekten kunnen dan
de
bloemen
niet
bezoeken,
a
M
,
o
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en dus B
geen stuifmeel van
aan-a ongoecontroleerde herkolllst aa
brengen.. M
Menige plant
drukt zelf haar
meeldraden
tegen
a
aa
a
haar
aa stemI>el,, en zoo dit bevruchting geeft,, behoeft z~i
l1atuurlijk
verdeI' geell hulp.. .LL\.nders
moeten de zakken
a
A
a
a U
van
tijd tot t~jd goeopend worden,, ten behoeve eener kunst-matigoe
bestlliving.. S
Sommige soorten geven aaIleen dan
a
a
zaad,
aa , aals twee individuen onderling worden beVl"llcht,, en
in dit geval
meer Sftmengestelde
be-a l{rijgt men natuurlijk
a
a
I

.
Onder deze voorzorgen zal
de ver-O
a men TIn allereerst
a
schillende vruchten op een plant
a ollderling' moeten vergoe-lijken.. D
De zijtalrken
van
a
a verschillenden rang',
a , de hoogere
en lag-ere
vruchten
van
een
tros
kunnen
misschien in
a
a
verscllillellden g-raad
aa lleigoing tot muteeren hebben.. Kon
K
lllen hierolutrent een regel vinden,, dan
a zou de goeheele
studie op dit goebied. zeer vereenvoudigod kunnen worden,,
daar
a men dan
a voortaan
aa bij het zoeken naar
aa veranderl~jke
a
soorten,, zich. tot de keuze van
bepaalde
takken
en
bepaalde
a
aa
a
aa
groepen van
a vruchten zon kunnen beperken..
IIn de tweede plaats
a zal
a men de levensomstandigheden
a
v66l",, tijc1ens,, en na
a de bevruchting kunstmatig
a o moeten
wijzigen.. H
Hebben krachtige
individuen een grooter of "vel
a
een lrleiner aa
aantal
afwijkende
nakolllelingen
dan
a a
a
a zwakke?
a
?
Heeft de vruchtbaarheid
van
H
aa
a den bodem op dit versch~jnsel
een bevorderen.den dan
a weI een belemmerenden illvloed?P Hoe
H
gedragen
zich de mest en hare
bestandcleelen
?P
a
F
a
a aafzonder1ijke
Is
I goede verlichtingo g-unstig of ongunstig?P Kan
Ka men door
snoeien het voec1sel zoo in bepaalde
richting'en leiden,, dat
aa
a
zicht'bare
en al
a gevolgen ontstaan?
aa P Deze
D
a derg·elijke vragen
a
wijzen den wego,, dien het onderzoek heeft in te slaan.
aa . ZZij
leeren tevens,, dat
a de ontdekking van
a een of meer nieuwe
veranderlijke
soorten slechts aals het uitgangspunt
te be-a
a
schouwen is,, en dat
zeer
omvangrijke
studien
vereischt
zullen
a
a
zijn,, om van
die
uitgangspunten
uit
tot
belang-rijke
ont-a
a
a
dekkingen te geraken.
a .
Maar langs
dezen weg zal
Maa
a
a men toc'h ten slotte een
macht
over de planten
verkrijgen,, die aallereerst ons in
a
a
staat
belangl'ijk
te
aa zal
a stellen,, het aantal
aa a muteerende zaden
a
a
,verking~en.
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ook den.
aa a mogelijk zal
a mal{en
a
omvang
del"
mutabiliteit
te
verwijden.
Nieuwe
en
onver-a
a
. N
wa.chte
soorten zullen dan
a
a verschijnen,, en wat
a men thans
a
weet,, zal
a blijken slechts een eerste beg'in te zijn van
a een
wetenschap,
a , die zoowel voor de theorie als
a voor de praktijk
a
geheel nieuwe gezichtspunten zal
a openen..
Een aalzijdige en zoo volledig mogelijke
kennis van
E
]
a het
geheele verschijnsel van
a het ontstaan
aa van
a soorten en varlea
teiten is het doel,, dat
behoort te worden
a in de eerste jaren
a
nag-estreefd.
a
. be
D kellS del" onderzoekers,, die met dit werk be-last
zijn,, de inrichtingen en de middelen waarover
het nieuwe
a
aa
laboratorium
beschik-t,
wettigen
de
verwachting,
a
a
,
a
, dat
a ook
hier de leer zal
komt aalles te
a gelden:: onvermoeide arbeid
a
boven.. De
methoden zijn duidelijk,, en zoodraa dus een
B
bruikbaar
aa materiaal
a
aa gevonden zal
a zijn,, moeten de wetten,,
die de verschijnselen beheerschen,, aan
aa het licht komen..
Om
tot
zulk
een
volledig
inzicht
te komen is echter
O
nog een ander beginsel noodig.. Dit
is het boekhouden..
B
Mutatien
komen onverwacht-,
M
a
a
, en wa,t
a men dan
a van
a haar
aa
weten wil,, betreft mindel' haar
aa zelven dan
a weI h3)re
a ollders
en voorouders.. ID
Deze moet men elk aafzonderlijlr ken.nen,
.
,
en een geheele stamboom
moet
ontworpen
kunnenworden,
a
,
zoodra
a zulk een nieuwe soort optreedt.. Van
Va de voorouders
moet steeds een volledig-e beschrijving voorhanden
z1jn,, al
a
a
hunne keD~erken moeten met die van
a den nieuwen vorm
nauwkeurig
kunnen worden vergeleken.. Maa
Maar dit is nog"
a
geenszins de hoqfdzaak.
Bovenal
moet
men
ingelicht zijn,,
aa . B
a
of zich kunnen inlichten omtrent hUD. erfelijkheidsversch~iDselene. Z
ZijJJ. zij in elk jaar
zuiver bevrucht,, en zoo het
aa
stuifmeel van
plant
h.erkomstig was,
a een aandere
a
a
a , welke was
a
deze,, en welke was
onder de
a hare
a
aafstammingP
a
P Hebben
H
kinderen dier voorouders reeds vroeger mutatien
plaats
a
a
gevollden,, en zoo ja,
a, hoe dikwtils en ill welke richting?P
Al deze zaken
moeten nauwkeurig
opgeteekend zijn,,
A
a
a
en daarenboven
moet van
iedere individueele plant
zoo
aa
a
a
veel zaad
zijn,, dat
van
zuiverheid
aa bewaard
aa
a men.. den g'raad
a
a
van
hare
nakomelingschap
zoo noodig nog door nieuwe
a
a
a
a
proeven kan
moet iedere plant
na,tuura controleeren.. Hiertoe
H
a
a
-

-
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l~jk een nummer hebben,, aangevende
het jaar
aa
aa en het ras,
a ,
het zaaisel
en het individu,, en haar
zaad
moet
onder
dit
aa
aa
aa
a
nummer worden bewaard.
zaden
aa . Goed droog bewaarde
aa
a
blijven vele jaren
kiembaar,
tijd
a
aa , en kunnen dus 11a
a langell
a
nog voor het o1.1derzoek dienen,, malar
van
aa het bewaren
a
a het
aa eischt natuurlijk
a
zaad
bizondere inrichtingen en voorzorgen.
Op
de g~eheele familie
van
O deze wijze moet nagenoeg
a
a
a
een mutC?erende plant
bekend zijn,, want
eerst dan
a
a
a heeft
men de gegevens in. handen,
volledig
a
, om de verandering
a
te beoordeelen.. vVenschelijk
is het ook,, dat
W
a de cultuur-voorwaarden,
klimaat
aa
, de invloeden van
a
aa e~1. wedel" zooveel
mogelijk zijn opgetee]{end,, omdat
uit
de kennis daarvau
a
aa a
allicht
vermoedens
omtrent
-de
oorzaak
del'
mutatie
kl1nnen
a
aa
a
worden aafgeleid..
E
Elke proef moet eens een begin hebben.. Mell kan
a
aanvang'en
met een plallt
of met een groepje planteD.,
aa
a
a
a
, of
met eenig~ zaad,
heeft.. Omtrent
aa , dat
a men in 't
' wild verzameld
a
O
de daaraan
geschiedenis vall
aa aa voorafgaande
a aa
a zulk een ras
a weet
men in den regel niets.. De
Flora
D kennis der wilde F
a g~eeft
in het aalgemeen elllrele aa
aanw~jzingen omtrent stanclvastig-a
a
heid of variabiliteit;
a a
; evelleens kan
a lTIen nagaan
a aa of men soms
een bizondere elementaire
soort aals llitgangspunt
heeft g~ea
a
a
kozen.. Maa
Maar men zou oak toevallig
een
bastaa.rd1"as
a
a aa
a in
handen
hebben kunnen kr~jgen,, en zoo dit voldoende con-a
stant
is,, is e1" tegen.woordig nog geen middel om hieromtrent
a
zekerheid te verwerven.. Heeft
men een vermoeden omtrent
H
bepaalde
ollders dan
zon ill.en de kruising kunnen her--.
aa
a
halen;
a
; heeft men echter zulk een gissing niet,, dan
a is het
bezwaarlijk
om de vraag
aa
aa te beantwoorden.
a
.
En daar
een illlltatie
E
aa men niet - weet,, waar
aa en wanneer
a
a
zal
a ontstaan,
aa , is men weI gedwongen,, --om dit boekhouden
op aal zijn clllturen en aal z~jn planten
toe te passen,
a
a
., ell
vaor aallen aal datgene
op
te
teekellen,
wat
men
in
de
enkele
a
, a
gunstig aafloopende gevallen
wenscht te weten.. lIierdoor
a
H
wordt het werk ,vel zeer omvangrijk
en moeilijk,, maar
a
aa toch
is het de eenige weg om met voldoen.de zekerheid Yooruit
te komen..
Met aal deze studien zal
M
a dan
a toch volstrekt nog niet
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alles
bereikt zijn.. Want
wat
a
Wa
a men ten slotte wenscht te
weten is niet hoe soorten ontstaan,
aa , en van
a welke oorzaken
a
dit afhangt,
en willekeurig nieuwe
a
a
, maar
aa hoe men kunstmatigsoorten kan.
doen ontstaan.
Zoolang
men dit niet weet,,
a
aa . Z
a
staat
aIle soorten,, die thans
niet in een
aa men teg-enover a
a
periode van
verkeeren,, natuurlijk
machtea onveranderlijkheid
a
a
a
loose
.Alles
wijst
er
op,
dat
de
groote
meerderheid
der
I
. A
,
a
soorten thans
standvastig
is,, en dat
a
a
a
a slechts enkele ver-ancleren.. Die
enkele veranderlijke
kunnen ons weI aals
a
D
a
voorbeeld en aals materiaal
a
aa van
a studie dienen,, maar
aa
aa daarom
is het ten slotte toch niet te doen.. Men
llloet trachten
M
a
soorten,, die thans
reeds door bepaalde
eigenschappen
nuttig
a
aa
a
zijn,, op aandere punten zoo veranderl~jk
te maken,
a
a
, dat
a zij
schadel~ike
trekken verliezen,, of aandere gounstig'e afwijkingen
a
a
er bij krijg'en.. Eerst
dan
E
a zal
a de wetenschap
a derIDutabiliteit
a
ten volle aa
aan de belan.gen
der menschheid dienstbaar
a
aa ge-maaktworden;
~erst
dan
zal
het
doel
van
dit
laboratorium
aa
M ;
a
a
J
a
a
a
in dit opzicht worden bereikt..
"Wat
Wa er vereischt zal
a worden,, om in die richting vooruit
te komen,, laat
nog' niet yoo1'spellen.. De
aa zich thans
a
D bizondere
gevallen,
a
, die men vinden zal,
a , moeten het uitmalren.
a
. In
I zekeren
zin zal
het
we1'lr
moeten
samenvloeien
met
hetgeen
ik zoo-a
a
even geschetst heb,, en misschien g-eeft de voltooiing
van
I
a
het een van
andere..
a zelf de oplossing vall
a het a
Veel,, ja
V
a zeer veel is e1' nog te doen,, en het arbeidsa
veld is bijna
tijd tot tijd komt
a onafzienbaar.
a
aa . Maar
Maa van
a
een gelukkige vondst of een invallende
gedachte
den weg
a
a
bekorten,, en daarom
is
er
geen
reden
om
aan
een
volledig
aa
aa
slag-en
in niet aal te langen
tijd te wanhopen.
a
a
a
.
Hoofdzaak
is,, dat
H
aa
a het werk worde aangevangen,
aa
a
, dat
a
men voor zich zelf het te bereiken doel nauwkeurig
en zoo
a
aIle Dliddelen ten
zorg'vuldig m.ogelijk vaststelle,
a
, en dat
a a
c1ienste staan,
aa , die voor die bereiking noodig zijn..
Daarom aacht ik de stichting van
van
Daa
a dit laboratorium
a
a
a
het aallerhoogste belang.
een halve
eeuw heeft·
a . Gedurende
G
a
de aafstammingsleer
aller aa
aandacht
tot zich getrokken,, en op
a
a
a
het gebied van
stelselleer,
vergelijkende
morphologie en
a
,
vergelijkende ontleedkunde,, vooral
a ook in de studie der
o
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ontwikkelingsgeschiedenis der afzonderlijke
orgoanismen,
a
a
, een
krachtigen
stoot tot snellen vooruitgang
gegeven.. De
a
a
D expe-rimenteele wetenschap
is daarbij
Nog
a
aa
aachter g-ebleven.. N
steeds zoekt de physioloog zijn materiaal
a
aa in de ervaringen
a
van
Thans
is de tijd gekomen,, dat
a landa - en tuinbouw.. T
a die
a
rijke,, maar
aa steeds min of meer vage
a en door twijfel omhulde
bron door een andere
worde vervangen.
zuiver proef-a
a
. Het
H
ondervindelijke onderzoek,, met een volledige kennis van
a
aalles wat
a voor een juiste beoordeeling der 'feiten noodig is,,
moet op den voorgrond treden.. ZZoo enlrelvoudig mogel~jli:
moeten de verschijnselen worden uitgekozen en z66
66 geleid,, dut
a
kunnen worden beantwoord.
dan
aaIle vragen
a
a
. Eerst
E
a zal
a de
leer del' erfelijkheid een wetenschap
a worden,
M , die,, ontdaan
aa
van
beschollwingen waarin
zij thans
be-a
a aal de poetische
&
aa
vangen
is,, den waren
aard van
a
a
aa
a het leven in zuivere trekkeu
a
aan ons openbaart.
Eerst dan
aa
aa . E
a zal
a zij de grondslag
a worden
M
voor die echte poezie en die verhevene levensopvatting,
a
, die
nn eenmaal
aIleen
door
een
grondige
stlldie
der
natuur
aa a
a
kunnen worden bereikt..
Het Ca
Carnegie-Institution
te Wa
Washington heeft heden
H
-I
een stoot
Iran
a geg-even in een richting-,, die niet nalaten
a a
a
spoedig in hare
volle waarde
erkend te worden.. Da
Dan zal
a
aa
a
zijn, voorbeeld worden. gevolgd,, en zullen talrijke
andere
a
a
gel~jksoortige inrichtingen worden gesticht.. H
Het is het
voorrecht van
Amerika
a A
a op deze wijze te kunnen voorgaan
aa
en bakens
te plaatsen
op een gebied,, waarop
nog geen
a
aa
aa
ander
zich durft te wag-en.
de uitkomst bewijzen,,
a
a
. Moge
M
dat
hier
een
weg
is
ingeslagen,
die
eenmaal
a
a
,
aa een roem voor
het land,
en
een
zegen
voor
de
geheele
menschheid zal
a ,
a
worden.
M .
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De godsdienst dar wetenschap.
D
a .
B~j de lange
geschiedenis der betr(~kkingen tusschen
B
a
door aaIle tijden heen heeft de
, g'odsdienst en wetenschap
a
t,veede helft del" negen-tiende eeuw enkele hoogst5 belanga -

r~j]~e

bladzijden
gevoegd.. E
En dat
a
a mindel" door nieuwe of
diepere opvatting
del" vraagstukken
da.n
a
a door de uitbreiding
aa
{'lie zij hebben gekregen.. Naa
Naarmate
de maatschappij
ing'e-a
aa
a
wikkelcler werd,
moest weI de samena , het
a verkeer toenam
a
a
hang
waarin
de
groote
questies
staan
tot
allerlei
zjjden
des
a
aa
aa
a
levens duidelijker uitkomen.. Ook
werden
die vragen
a
a
. i1't
O
""voord en schrift tot steeds ruimer kring-en.. van
a menschen
g-ebracht.
die vroeger niet biDnen kwamen,
a
. Lieden
L
a
, wanneer
a
ernstig-e mannen
sarnen
spraken,
TIU toegelaten
en
a
a
a
, werden
a
a
goingen meepraten
.....
of
napraJten.
Achter
de
problemen
a
a a
. A
van
en werk zette de massa
a wereld en leven,, maatschapp~j
a a
aa
a
de dommekracht
van
en vooroord~eIen..
a
a haar
aa hartstochten
a
Men
moge dit nn toejuichen of betreuren,, het
M
a is een
toestand
waarmede
men rekening moet
a
aa
a houden.. De
D vraagaa stl11\:ken en richtingen in ,vezen dezelfde die ze vroeger
waren,
beteekenis
a
, hebben een nieuw aanzien.,
aa
, een andere
a
gekregen.. vVij
kunnen niet met den ouden Rabbi
uit
Ra
W
G
A.costa
schon dagewesen."
G ii t z k 0 w 's
' Uriel
a
."
U
A
a zeggen:: "Alles
,,A
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D
Dit moge waar
aa zijn van
a de groote typen del' beschouwin-gen,, het is geheel oDjuist van
a haar
aa invloed op het leven..
Droevig is daarbij
dat
hooge inzichten
D
aa
a de weg waarlangs
aa a
en vaste
beginselen tot levensmachten
worden welke de
a
a
8charen
bewegoen,, veelal
van
a
a een weg is waarop
aa
a hun hoog-heid en vastheid
zooveel te Ioor g'aat.
Een beginsel wordt
a
aa . E
een leus;; een inzicht verspreidt zich aals een gerucht.. LuidL
ruchtig' uit de menigte haar
aa snel ontbrande
a
, liefrle
a of haat.
aa .
Voor kalm
overleg',, voor de zoo Doodige bezinning laat
V
a
aa zij
(1ell enkelen mensch B
geen tijd.. Z
Zij sleept hem mede in
a.en machtigen
stroom der zoo vaak
a
aa wisselende en plotseling
omslaande
stemmingen.. Tusschen
bedwelming' en ontgoooche-aa
T
ling wordt het yolk heen en weer geschommeld..
Ret is gemakkelijk
in aalgemeene terlnen
H
a
. over het ijdele
van
den volkswaan
a
aa te jammeren,
a
, ondoenlijk hem afdoende
a
te bestrijden.. -'V
Ieidt h~j de schare
Waant juist daarom
aa
a op zoo
gevaarl~ike
wegen,, omdat
met zooveel echte ell
aa
a hij vaak
aa
ware
bestanddeelen
vermengd
is.
vVaarheid
en dwaling
zijn
a
a
. Waa
a
soms zonderling' saamgestrengeld:
aa
: de edelste eigenschappen
a
treden in dienst van
~jdelheid en leugen;; de waarheid
a
aa

wordt niet zelden met de verwerpel~jkste bedoelingen en
Jniddplen gediend..
moge tot inleiding strekken van
.Het bovenstaande
aa
a eell
studie over een del' meest verwarrende
verschijnselen die
a
()nze tijd te aa
aanschouwen geeft.. Nieuw
en niet nieuw is
N
wat
Godsdie?~st der ~uetenschap
Overolld,, gelijk
a ik den G
a noero.. O
DllS uit een kort historisch overzicht zal
a blijkel1,, is het dat
a
de wetenschap
zich
als
godsdienst
kom.t
aanmelden
of
een
a
a
aa
godsdienst tracht
te stichten.. 'Toch ztin de verhoudingen
a
"vaarin
dit in onze dagen
geschiedt niell"\Jv.. Want
nooit
Wa
aa
a
heeft de wetenschap
en macht
ver-a
a
a zoo groot een omvang
kreg'en in de wereld aals in de laatste
vijftig jaren,
aa
a
, waarin
aa
zij aaIle levensvoorwaarden
heeft veranderd.
wonder
aa
a
. Geen
G
dat
van
haar
vergetende er
a, zij de grenzen
D
a
aa heerschappij
a
aanspraak
de ware
godsdienst
te zijn.. Onder de
aa
aa op maakt
aa
a
Geestelijke mCLchien
in de wereld waarin
wij leven treedt
G
a
aa
deze zeer sterk naar
aa voreu..
Godsd'ienst
der wetenschap.
Men zoeke aacb.ter deze be-G
a . M
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naming
geen waardeering,
aa
, wie weet zelfs bestrijding of
a
stille hoon;; zij is de gewone titel aa
aan wat
a ik oedoel niet
a
door tegenstanders
maar
aanhangers
zelf gegeven..
a
aa door aa
Enkele voorbeelden die dit staven,
E
a
, brengen ons meteen
ODS onderwerp naderbij.
a
.
1902 werden de werken herdrukt van
J.
IIn 1902
a zekeren J.
Strada,
boekeu
die
reed.s
ruim
een
kwart
eeuw
ouder
S
a a,
a
waren.
aan mijne lezers deze den meesten hunner
a
. Laat
Laa mij aa
waursch\jnlijk
onbekende grootheid voorstellen.. Z\j
aa
Z moeten
er niet gering over denken.. H,j
H zegt
- van
a zich zelf:: "ce
,
"probleme
que seul dans
l'humanite
Pascal
,,
W
a
P
a W Pa
a aa vagllement
a
"entrevll
-a et SOllS lequel il est mort ecrase:
4 a 4 : je l'ai
'a resoIn".
4
".
.,,
Buitenge\vone denkkracht
scllijnt mij aa
aan deze oplossing
a
B
niet besteed.. "Les
FQis
sont mortes...
,L
FQ
. . . La
La religion sera
a
"science ou elle ne sera
,,
a pas...
a . . . Je
J viells d'arracher-Dieu
'a a
-D
"aux F
Fois pour Ie donner aa La
Ziedaar
"a
a Science".
S
". Z
aa vrij weI
het refrein in de bijnaa 1000
1000 bladzijden
van
het
hoek WaariJl
a
a
aa
deze veelschrijver z~jn beschouwingen heeft samengevat,
a
a , 1)
1)
en zich met veel omhaal
aa van
a geleerdheid niet verheft boven
het peil del" vulgaire
vrijdenker'j..
a
Men meene waarlijk
niet dat
M
aa
a ik geen beteren kan
a
noemen,, of dat
b.et
een
enkele
zonderling
is
die
het
r~jk
a
van
den godsdienst ziet tanen
voor dat
a
a
a der wetenschap.
a .
1869 schreef B
Bus lr en H
Hue t - ;; ik ben niet elken d.ag
IIn 1869
a
in de gelegenheid dezen schrijver met instemming aa
aan ' te
halen;
- een opstel 2),
2), een opstelletje eigenlijk,, waarin
h~j
a
; aa
een aa
aantal
onzel'
eerste
geleerden
van
dien
tijd
beticht
niet
a
a
slechts "den
menschelijl{en g'eest ten aa
aanzien van
,
a het kerl{-"geloof te emancipeeren",
,,
a
", maar
aa apostelen,
a
, bisschoppen,,
pausen
te worden van
a
a een nieuwen godsdienst,, den "eere,
dienst der wetenschap",
een catechismus"
a ", die "evengoed
,
a
" er
op na
naam
der tolerantie
aan
a ]loudt als
a de oude,, en "in
,
aa
a
aa
"dezelfde
onverdraagzaamheid"
zich
bezondigt.
aa aa
"
.
1,
1) J.
J. SStrada.
Philosophie de l'iInpersonalisme
methodique.
La
1)
a a. P
'
a
6
. La
religion de la
pur.. Constitution
scientifique de la
a science et de l'esprit
'
C
a
religion.. (2
(2 vol.. Nouvelle
edition 1902)
1902)..
N
2) Het
Maan4
V09rnamelijk
tegen R,
R. Dozy
ge....2)
H kruis en de Halve
a
V
a
Na
D
ri.cht.. H,et
Na.lexing (1903)
(1903)..
] stukje is herdrukt in de Na
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a haar
aa triomfniet
a de wetenschap
volkome11. sehijnt te aachten aals zij niet tevens godsdienst
wordt.. "La
,La reine Ilegitime du monde et de l'avenir",
'a
", zooals
a
eens g-enoemd heeft,, wil priesteres zijn,, of'
TT aa i n e haar
aa
liever godin die aa
aanbidding ontvangt.
"L'aeademie
des
a. ,L'a
a 4
"sciences Ie rempla<;ant
du pape"
(Flaubert):
a a
) : eerst wana a " (F
1 a
neer het zoover is zal
a het goed wezen..
Een
del"
vroegste
en te gelijk del" beste uitdrukkingen
E
van
dezen godsdienst del" wetenschaa p is het boek door
a
Renan
in 1848
1848 geschreven 11),
R
a
), lang
a
aachterg-ehouden,, na
a
40 jaren
in 1890,
1890, toen h~j met een glimlach
op "ce
vieux
40
a
a
,
pourana"
a a" terug- zag,
a , door hem in het licht gezonden.. Dat
Da
werk is doordrongen van
het
geloof
aan
de
wetenschap
a
aa
a die
niet aanders is dan
a een godsdienst.. "La
,La science en effet,, ne
"valant
qu'en
tant
qu'elle
peut
remplacer
la
a
a
'
Ca
'
a
a religion"
" geeft
..
aan den mensch "Ie
a
aa
,,I symbole que les religions lui donnaient
"tout fait
sehreef hij
,,
a et qu'il
' ne pellt plus aaccepter".
" . Toen
T
nog:: "vivre
sans
un systeme sur les choses,, c'est
ne pas
a
'
a
,
"vivre
une vie d'homme";
qui me semble un monstre
W
" ; "ce
,
..
"dans
l'humanite,
l'indifference
et la
a
P
a - 4, c'est
'
P
4
a legerete".
4 6
4" . Later
La
zal
en het
aa
a hij zelf een overtuiging het onbereikbaarste
pikantste,
het grappigste
vinden dat
a
a er in de wereld is..
a
Toch
zou
ik
van
dezen
niet
slechts
fijnen
maar
T
a
aa ook gecom-pliceerden geest niet durven beweren dat
a niets van
a den
ernst waarmede
hij den godsdienst der wetenschap
a had
a be-aa
leden hem in zijn ollderdom was
a :
a bijgebleven.. In
I elk geval:
zijn geschrift behoort onder die welke een tijdvak
a karaka a teriseeren..
Genoeg
voorbeelden en aanhalingen
om te doen zien
Gaa a
hoe groot gewicht de godsdienst der wetenschap
,,vana
a in
onze dagen
is.. Tot
zijn nadere
kenschetsing en beoor-a
T
a
deeling bane
een vluchtig historiseh overzicht den weg..
a

I.
1.
Reeds in de oude wereld heeft de wijsbegeerte dikwijls de,
R
taak
aa ook in
aa van
a den godsdienst overgenomen,, gelijk men haar
1)
de laa science.. Pensees
du 1848
(1890)..
6
1848 (1890)
1) E.
E . Renan.
R
a . L'avenir
L'a
P
o.
E. IV
12
26
26
0 - E.
IV 12
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a
R a a
de dag-en
der Renaissance
een geleerden g"odsdienst,, doctaa relig~o,,
noemde.. Sen
e c aa ziet in de oude denkers,, een SS 0 k rat
S
a e s,,
een Zen
0
en
anderen
niet
minder
dan
godsdienststichters,
Z
a
a
,
a a
sacrarttm
opinion~/;m conditores.. Aan
philosophische denk-Aa
a
R
beelden vragen
de Romeinen
van
a het einde der Republiek
R
en 't
wat
hun
' begin van
a 't
' Keizerrijk
K
a de staatsgodsdienst
aa
onthield:: toerusting
voor den strijd des levens,, troost in
a
leed,, kracht
bij 't
a
' sterven.. De
D wijsg'eer wordt prediker,, biecht-a
, opvoeder..
vader,
H
Het
is merkwaardig
dat
aa
a onder de denkers del' oudheid
geen in hooger
mate
als
godsdienststichter gold
dan
a
a
a de
I
materialist
E pi k u r u s.. Zijn
school was
een
broederschap
a
a
E
Z
a
a
die zelfs een soort van
eeredienst met gedenk-- en feest-a
a
dagen
ollderhield.. De
wij ze werd door L
D zachtzinnige
a
L u c r e-till s beschreven als
een held die het monster van
a
a het
bijgeloof had
hem
a geveld;; maar
aa nog grooter hulde bracht
a
S
Sen
e c aa die niet van
z~jn school was:
zoodra
hij
noodig
a
a :
a
heeft nit de gemeenschap
met een goed man
zedelijke
a
a
kracht
te putten is het de g'estalte
van
Epikurus clien
a
a
a E
hij zich voor den geest brengt.. Z
Zoo was
ander,, be-a geen a
a
halve
misschien P
Pythagoras,
Epiku-a
a , vereerd aals deze E
r us,, die niet aaIleen in zijn wijze spreuken maar
als per-aa a
soonlijk voorbeeld bleef leven.. En
het
g-enoemde
is het
E
eenige niet.. N
des H
Heidendoms tracht
N og bij den uitgang
a
a
het N
Neoplatonisme
in zijn stelsel een godsdienst te scheppen..
a
Soortgelijke verschijnselen uu zien. wij ook in de christe-S
lijke wereld.. E1"
E is evenwel een g'root verschil.. Bij
B de oude
Grieken en R
Romeinen was
de
godsdienst
die
de
wijsbeg-eerte
G
a
bracht
slechts bij uitzondering vijandig
aan den ingesteldell
a
a
aa
staatscultus:
aanvulling,,
aa
: gewoonlijk deed hij ~ich vool" aals aa
verklaring-,
a
, vernieuwing er van.
a . De
D wijsbegeel"te trad
a niet
Ope.
aals aanti-religie
A
Anders is het dikwijIs in de christelijk eellwen geweest..
Het CChristendom heeft een,, weI mede onder den invloed
H
der philosophische denkbeelden die in de wereld woelen
zich ontwikkelellde,, maar
toch in haar
aa
aa hoofdl~jnen vaste
a
leer;; de godsc1ienstleer veler wijsg-eeren treedt er tegellover
en komt er mee in botsing.. Ret
Christendom is een kerk;;
H
C
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,de
wijsgeer-Ieeraar
heeft
,
aa vormt zijn kring daar
aa buiten.. Zoo
Z
,
S
pin
0
z
a
een
school
die
men
een
gemeente
kan
noemen,
S
a
a
waartoe
ook GGot
een
aa
a
a
6 h e behoorde,, in zoover men althans
zoo grooten geest in het gevoIg van
a een ander kan
a onder-brengen.. TI
He gel1 heeft zijn geloovigen,, voor wie zijn leer
absolute waarheid
is door hen fanatiek
beleden..
,,de a
aa
a a
Curieus is dat
C
a evenals
a in de oudheid de schijnbaar
aa van
a
l"eligie het verst verwijderde weer ''t meest een eeredienst
heeft g-esticht.. Ik
A.. Com
t e,, den "grand
pretre
de
I bedoel A
C
, a
A
l'humanite".
heeft er over getwist of de eeredienst,,
P
a
" . 1\Ien
M
dien h.ij met veel praal
8 heeft gesticht,, niet
aa van
a ceremonien
veeleer ontrollW was
a aan
aa zjjn
* positivistisch stelsel dan
a een
11itvloeisel e1' van.
Het
eerste
is
door
Renou
vier
beweerd,
a . H
B
,
het tweede door B
B r 11 net i ere
uitvoerig aa
aang·etoond.. 1)
1) Wa
Wat
6
hie:tvan
te
a ook zij:: de belijders van
a den godsdienst van
a Com
C
bedoelen volstrekt niet zijn phiIosophie te verIoochenen,, wier
resultaten
de grondslagen
voor die vereering hebben geleverd..
a
a
Tot
nog
toe
sprak
ik
schier
uitsluitend over philisophie;;
T
a
zij die van
a haar
aa niets willen weten en zich verbeeIden·aan
, aa haar
aa
invloed te ontkomen,, verheffen de uitkomsten ,of methoden
van
onderzoek noemen tot
a ,vat
a z1j
--* "zuiver"
,
" wetenschappeIijk
a
voorwerp van
godsdienstige vereering.. De
a
D wachtwoorden
a
,die zij steeds in den mond hebben,, aan
de
wetenschap
aa
a van
a
den dag
a ontleend of aangepast,
aa
a , zijn tot godsdienstige waaraa heden,, levenswaarden
gemaakt.
aa
aa . Vooruitgang,
V
a , ontwikkeIing,,
demokratie,
met soci-begint:
- a , aalIes wat
a
: het duIdt geen
staat
-tegenspraak,
aa , wetenschappeIijk
a
a ; laat
aa dit aalles vast;
aa ons
het in. g~odsdienstigen levensinhoud omzetten.. Nude
gods-N
dienst gevallen
is zal
innemen..
a
a de wetenschap
a haar
aa plaats
aa
'Geell surrogaat
bodem,,
G
aa voor het verIorene schijnt vaster
a
rijker oog'st te beloven.. De
aan
D wetenschap
a zal
a de waarheid
aa
aa
den da.g~
brengen,
of
heeft
h.et
reeds
gedaan.
Zij
aIleen
geeft
aa
.
Z
a
a,
,
zekerl1eid en tevens perspectief aan
aa het leven.. Zij
Z is volkomen
in staat
te treden en voor de verbleekte
aa in de ledige plaats
aa
of verdwel1en idealen
nieuwe te schenken..
a
1) CC h.. II
R e n- 0 U vie r .. P
Philosophie analytique
de l'histoire
IV
245;;
1)
a a
'
IV 245
F.. Brunetiere.
positiviste (R.d.2.m
1 Oct.
La
F
B
. La
La metaphysique
a
(R . .2.
1
O . 1902).
1902). La
religion comme sociologie (R
(R d.2.m.
.2. a . 15
15 Fevr.
F6 . 1903).
1903) .
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Daa
Daarbij
zijn er velen die zich er mede vleien dat
a die
a
nieuwe idealen
eigenlijk dezelfde , zijn als
de
oude,
gezuiverd
a
,
en bevestigd.. In
I ,den godsdienst del" wetenschap
a is de oude
godsdienst gelouterd en komt zijn echte kern te voorschijn..
I sprak
a straks
a
Ik
over de wijsgeerige kring-en als
a buiten
en tegenover den godsdienst staande;
aa
; maar
aa SS pin 0 Z aa en
Com
teen II
zij allen
moeten dienst
C
H e gel en H
H u x ley
I
a
doen om te bewijzen dat
door de
a het echte Christendom
C
a
ware
wijsbegeerte slechts ,vinnen kane
a . Inderdaad
I
aa kan
a men
de verhouding dier denkers tot het Christendom
tweeledig
C
L
beschr~jven.. Let
bij SS pin 0 z aa op de loochening
del" per-- soonlijkheid zoowel van
God
als
eigenlijk ool{ van
a
G
a
a den
mensch:: gij ziet hem als
scherpen
teg-enstander
van
a
a
a het
christelijk geloof.. Doch
heht gij oog voor den ernst waarD
aa mede hij al
verloochent,, het lagere
en zelf-a het tijdeljjke
*
a
zuchtige opg-eeft om te komen tot die visie del" wereld
onder de gestalte
del" eeuwigheid:: het zal
a
a II niet meer ver-a
a Schleiermacher,
S
bazen
dat
de
kerkvader
del" negen-a
,
a
tiende eeuw,, hem een man
a heeft genoemd vol des heiligen
geestes.. SSoortgeIijk is het geval
hen
a der aa,gnostici.. Onder
O
zijn er fel gebeten op het C
Christendom welks schadelijke
a
zekerheid met de schare
vereenzelvigen gaarne
a leurt;; anderen
a
aa
de terughouding van
oordeel
aangaande
de aa
aangelegenste
a
aa aa
onderwerpen met den schroom die geloovigoen tegenover
het mysterie vervult..
D
Doch er is meer.. Niet
slechts het CChristendom en
N
zekere wijsgeerige schoolmeeningen tracht
men aa
aan elkander
a
a
te passen:
a
: men erkent een wezenlijke eenheid van
a onze
wetenschap
en de kern der godsdiensten.. O
Onder de dege-a
lijke kenners van
het B
Buddhisme is R
R h Ys DD aa vi d seen
a
der zeer w:einigen die er goed van
a spreken,, en dien lof
verdient B
Buddha's
a' leer volgens hem,, omdat
a hier de eenige
godsdienst - is die op positivistischen bodem staat,
aa , met de
gegevens del" wetenschap
religien prediken
a niet vloekt.. AIle
A
geloofsstellingen die op den langen
duur de voortschrijdende
a
wetenschap
wraakt.
Het BBuddhisme aaIleen speent zich van
a
aa . H
a
a
metaphysica
aangaande
het wezen van
a en wetenschap:
a : zelfs aa
aa
a
den mensch verkondig-t het niets,
Nirvana
, zijn hoogste doel N
a a
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laat
aa het met opzet onbepaald;
aa ; het ontleedt den mensch
in de reeksen zijner toestanden
en functien;; de vier
a
waarheden
die het predikt z~jn waarheden
del" ervarlng
en
aa
a
aa
del" praktijk,
anders beoogen dan
a
, die niet a
a den weg llit het
lijden te wijzen..
Schijnt men dus het B
Buddhisme vrij gemakkelijk
met
S
a
de hedendaagsche
ontwikkeling
in
overeenstemming
te
aaa
brengen,, van
godsdiensten kan
a men dit niet be,veren..
a andere
a
Doch bij nadere
ontleding vindt men sorns ook daarin
wat
D
a
aa
a
zich naar
aa de wetenschap
a laat
aa ombuigell.. IIk hedoel hier-mede niet d'e cultuurwaarde
die men. b.v.
aa
. . in den godsdienst
van
Zarathustra
zoo
breed
uitmeet,
maar
a
Za a
a
,
aa de overeenstem-ming tusschen de hoofdgedachten
van
a
a een godsdienst en
ODze hoog-ste wetenschappelijke
opvattingen.
J.
a
a
. Volgens
V
J.
Israels
profeten met hun
DDar
a ill est e t e r 1)
1) is de geest van
a I
a
krachtig·
g-eloof aa
aan den vooruitgang,
a
a , dat
a de kern is der
Messiasidee,
dezelfde
als
de
g'eest
der
moderne
wetenschap:
M
a
,
a
a :
zoo weet deze zoon van
Israel
de
ollde
profeten
van
a I a
a zijn
yolk nog- tot onze dagen
te doen spreken van
a
a dezelfde
idealen
die de wetenschap
en sociale
a
a bezielen:: vooruitgang
a
a
rechtvaardigheid.
aa
.
IIn de verscheidenste vormen vinden wij bij tal
a van
a
schrijvers dat
streven
terug:
den
godsdienst
ontdaan
a
:
aa
van
toevallige
of onzuivere bestanddeelen
met de weten-a
a
a
schap
te vereenzelvig-en.. T
Telkens blijkt daarbij
dat
a
aa
a de
wetenschap
houdt,, dat
a de hooger hand
a
a zij het is die snoeit
en regelt en, bepaalt.
godsdienst der wetenschap,
aa . Die
D
a , die
bij sommigen nog plaats
laat
voor
zekere
godsidee
en on-a
aa
2),
sterfelijkheidsvoorstelling 2), schijnt de rol te vervullen van
a
den ouden "natuurlijken
godsdienst":
doch
deze
erkende
a
"
:
,,
veelal
aanvulling door de openbaring,
a zijn aa
a
, terwijI gene zich
als
algenoegzaam
aanmeldt.
a
a
D
aa
aa
.
Over eene der nieuwste vormen van
O
a den godsdienst der
wetenschap
in de moderne theosophie kan
a
a ik hier zwijgen
omdat
artikel in deze reeks er uitvoerig over
a een vorig a
1)
1)
2)
2)
CCar
a us..

J.
Les prophetes d'Israel
(1892)..
J. Darmesteter.
D a
. L
'I a (1892)
Amerikaan
IIk denk hierbij o.a.
.a . aan
aa het boekje van
a den A
aa Dr.
D . PP aa u II
The
religion of science (1896)
(1896)..
T
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handelt
1).. H
Riel' moet ik evenwel in herinnering brengeJ]~
a
1)
,
dat
de
strekking
van
mijn
betoog
juist
was
aan
te
toonen
a
a
a aa
dat
als,,
a deze moderne theosophie den godsdienst, g'eheel a
wet enschap
opvat,
zij aanspraak
maakt
a
a , waarb~j
aa
aa
aa - op een
aa
hoogere wetenschap
a dan
a die welke wij bezitten..
Wij zagen
dus dat
W
a
a men in den loop der tijclen op zeer
verschillende w~jzen een godsdienst der wetenschap
a heeft
opgebouwd,, en dat
a de bewegingen in die richting' in ODze
dagen
bijzonder sterk zijn.. IIet
pleit del" secularisatie,
a
H
a a ,
waardoor
het leven niet slechts van
aa
a }{erken maar
aa oak van
a
godsdienst wordt losgemaakt,
aa , heet reeds g'e,vonnen:: en ziet,,
nog aaltijd 1eeft niet slechts die dood verklaarde
v~jand,
aa
a ,
maar
aa blijkt het hoe weinig- men hem kwijt kan
a ralren.
a
. En
E
nn trekt de overwinnaar
het kleed van
aa haastig
aa
a den ver-slagene
aan:: de wetenschap
wordt g·odsdienst.. Z
Zij blijft
a
aa
a
niet bij haar
aa strenge methodell en zij het ook
a g'roote iioch
altijd gedeeltel~jke resultaten;
a
a
;' zij* belooft aan
aa de maatschappij
aa
a
en aa
aan den enkelen mensch leidi.ng en g'ezag"
a en inh.oud en
doel te geven.. De
wetenschappelijke
resultaten
,vorden
D
a
a
algemeen gemaakt,
algemeene deJlkbeelden worden
a
aa , of zekere a
met twijfelachtig
recht voor wetenschappelijke
uitkornsten
a
a
verklaard:
deze
stelt
men
nu
voor
ala
aller
aannemingwaardig',
aa :
a a
aa
aa
,
eischende.. De
aalgemeene toepassing
a
D godsdienst del' weteu-schap
wint elken dag
voor
a
a veld,, hij staat
aa onwrikbaar
aa vast
a
een groot aa
aantal
a van
a hen die het christelijk geloof hebben
vaarwel
gezegd.. Geen
wonder.. Want
indien men.. de mensch-aa
G
Wa
heid niet meer ziet onder de leiding van
a een persoonlijkGod,
waaraan
zal
men
haar
toekomst
ophangell
dan
G ,
aa aa
a
aa
a
a aan
aa
onze rede en haar
del" wetenschap?
aa werk,, aan
aa den vooruitgang
a
a ?
Daarom is het een hoogst aangelegene
taak
deze richting
Daa
aa
a
te kennen en te toetsen.. Haa
Haar recht of onrecht kan
a men
niet door een betoog uitmaken;
elke
levensrichting
hangt
a
;
a
van
een
kens,
een
beslissing
van
den
geheelen
rnensch
af..
a
,
a
a
Dit sluit evenwel niet uit dat
D
a men de g'ronden van
a het
vertrouwen in de wetenschap
Oo}r hierbij
a wikt en weegt.. O
is aaltijd persoonlijke overtuiging in het spel.. Dit
D is on-1) IIn Onxe
Eeuw S
September 1903.
1)
O
E
1903 .
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vermijdelijk en waarlijk
niet tot schade.
aa
a . Wij
W leeren elkander
a
niet aaIleen door te rec1eneeren maa_r
ook
door
te
getuigen,
aa
,
hoeveel misbruik er ook zij dat
a dit woord in discrediet
brengt.. IIn dien zin vragen
wij in hoever deze godsdienst
a
del" wetenschap
aan de behoeften van
en van
a aa
a het hart
a
a bet
leven voldoet;; onderzoek gaat
met toelichten
aa hier gepaard
aa
van
a persoonlijke houding\.

II.
II.
van
1Ik sprak
a straks
a
a lieden geslingerd tusschen bedwel-ming en ontgoocheling.. Zoo
zijua in hooge mate
Z
a de kin.deren
dezer eeuw ten aa
aanzien del" wetenschap.
a .
Bedwelmd.,, opgewonden,, zwetsende
hoe vel" w~j het in
B
a
de verlichting" al
hebben:: ziedaar
a g"ebracht
a
aa veler stemming..
Doch
niet aa
aan aallen brengt die dronlrenschap
D
a een schoonen
droom,, niet allen
luisteren
met
welg"evallen
naar
a
a
aa wat
a prof..
van
D
zoo trefrend "het
vool"name
gegons van
a
D ij k,- onlaJugs
a
,
a
a
woorden aals stre·ng wete·nschappelijk
en dergelijk'e"" heeft ge-7a
noemd.. E
Er zlin
er voor wie deze W
idee fixe iets beklemmends
*
.
heeft;; zij kunllen zich van
a haar
aa niet los maken;
a
; zij kennen
niets hoogers dan
de wetenschap,
a
a , maar
aa dit schijnt hen
voorshands
meer
te
drukken
dan
te
verheffen.,
a
, zjj speul"en
a
nog te weinig van
a de beloofde heerlijke vruchten..
Toch moeten wij erkennen dat
T
a er voor groote ver-wachtingen
aanleiding bestond en bestaat.
Laat mij niet
a
aa
aa . Laa
vo~r de dl1izendste maal
wijzen
op
de
reusachtige
vorc1el"ing en
aa
a
der wetenschap,
haar
toepassing
op
nijverheid
en verkeer,,
a ,
aa
a
waardoor
het aa
aanzien der wereld en der geheele samenaa
a
leving zijn veranderd.
a
. Dat
a die vermeerdering van
a kunnen
ook nieuwe bronnen vall
a genot ontsluit en nieuwe bevredi-ging schenkt valt
Iliet te loochenen.. Dit zal
a
a in de toekomst
nog overvloediger blijken:: dit neemt men voor vast
aan..
a
aa
De
der wijsgeeren:: zoo had
D leiding in handen
a
a P
P 1I aa t 0 ge-droomd;; de maatschappij
geregeerd door de geleerden:: zie-aa
a
daar
aa verwacht.
a
.
aa waarvan
aa a men heden den gelukstaat
Precies
hetzelfde
is
dit
nu
weI
niet;
want
het
staat
(
;
a
aa te
P
vreezen dat
de
vakmannen,
de
deskundigen
onder
hun
eerste
a
a
a
,
o
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bestuursdaden
met de geestelijken ook de wijsgeeren,, of zij
a
moesten dan
sociaalpedag'ogen
zijn,, onschadelijk
zouden maken.
a
aa
a
a
a
.
Zooveel is duidelijk dat
een
Z
a ook hun heerschapp~i
a
cesaropapisme
zou zijn.. De
a
a
D wetenschap
a godsdienst:: dat
a is
g-eestdrift en vertrouwen wekkend,, volstrekte gehoorzaamaa heid eischend,, de levenswaarden
bepalend
en aa
aan het bestaan
aa
a
aa
des menschen inhoud goevend..
Wij moeten. niet voorbijzien dat
W
a inderdaad
aa voor de
wetenschap
wordt opgeeischt.
Sedert de
a deze hoog'e plaats
aa
8
. S
achttiende eeuw dateert
die strijd dien zij tegen het posi-a
a
tieve C
Christendom aa
aanbindt,, maar
aIleen aanbinden
kan
aa a
aa
a
door zelve godsdienst te worden... De
denkbeelden
die
in
D
de R
Revolutie tot daden
zijn
als godsdienst
a
- geworden,, werden a
beleden;; niemand
heeft dat
a
a weI onder scherper licht doen
zien dan
a
TT aa i n e.. N
N og heden dllllrt hetzelfde voort.. De
D
leus:: ver1ichting tegen vooroordee1,, moge, in haar
aa achttienda
eeuwschen vorm uit de mode wezen;; de waan
dat
wetenaa
a
schap
de waarheid
voortbrengt an een tijdvak
a
aa
a van
a goe1uk
voorbereidt 1eeft weer Ope. Waren
maar
aa eerst de machten
a
Wa
del" duisternis gefnuikt!! Had
Jacobijnsche
Ha men overa1
a een Ja
regoeering- aals in F
Frankrijk,
a
, om flink opruiming- te houden!!
Goedig
verbaast
men
er zich over dat
G
aa
a de menschheid
zoove1e eeuwen het zonder de wetenschap
heeft kunnen
a
ste1len,, of aalthans
van
a
a haar
aa 1icht slechts Yerspreide stralen
a
opvangen.
de negentiende eeuw h.aar
a
. Nu
N
aa einde1ijk heeft
ontdekt is er ook haast
bij haar
alg-emeene toepassing.
aa
aa a
a
. ZieZ daar
waarom
men
met
zoo
onstuimige
drift
op
de
oude
aa
aa
taaie
vooroordeelen lostrekt..
aa
Uit dien strijd treden g'ansch
nieuwe verhoudingen te
U
a
voorsch~jn en nieuwe mannen
met nieuwe eischen.. De
artsen,,
a
D a
de sociologoen,, de pedagogen
zijn de priesters van
a
a den god£,%dienst del' wetenschap,
om
van
de
goeleerden
en
professoren
a ,
a
als hoogepriesters niet te spreken..
a
Men zal
M
a mij te gemoet voeren dat
a er in het optreden
del' genoemde groepen van
niets priesterlijks
a voorgangers
a
is.. Z
Zij 1eiden,, zij raden,
a
, zij 1eeren.. Misschien,
M
, ja
a stellig
zouden z~i meer invloed en macht
wenschen:
"les
medecins
a
: ,I
4
"devraient
etre des mag-istrats,
qll'ils
puissent forcer""
,,
a
a
a , afin
a
'
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anders aals religie.. Ret
(R
1) : maar
aa ook dit is nog
H
- iets a
is echter naar
ik meen,, niet moeilijk aa
aan te toonen dat
aa
a
wij hier van
de
wezenlijke
bestanddeelen
eener
religie
aana
a
aa treffen..
Ret verst schijnt dit te liggen bjj de g'eneesheel"en die
H
zichzelf voor materialisten
verklaren.
V661" m~j ligt het
a
a
a
. V-66
boekje waarin
prof.. T
T r e 11 b 1)
1) over sexueele vraag'stukken
aa
aa
handelt,
en
waarvan
reeds
het
tweede
duizendtal
a
,
aa a
a exemplaren
a
in handen
is,, bij welk g-etal
a
a w~j kllnnen voeg'en de velen
die de toespralren
hebben gehoorcl of elders gelezen.. IIk
a
bedoel aallerminst aa
aan de ernstige bedoeling va.n
der-a een B
g'elijlr. g'eschrift te tornen;; ik ben e1" even vel" van
a ver--

wijderd het met een enkel epitheton op zijde te schuiven
op-aals over den medischen inhoud er van
a de waardelooze
aa
nlerkingen van
ten beste te geven.. H
Ret heeft
a een dilettan.t
a
mij g'etroffen dat
a de schrijver e1" op nit is de godsc1ienstige
en zedelijke bezwaren
tegen het N
Neo-malthusianisme
inge-a
- a
a
bracht
met
billijkheid
te
wegen.
Tevens
evenwel
zag
a
. T
a ik
met verbazing
hoe weinig begrip h~j van
die bezwaren
a
a
a
heeft.. Hoe
is het mogelijk te meenen dat
a de g'odsdienstige
H
bezwaren
aIleen liggen in een tekst van
of den
a
a
a den Bijbel
B
Talmud,, en niet in een geheele levensopvatting?
En hoe
Ta
a
? E
gemakkelijk
laten
zich zedelijke tegenwerpingen
verwijde-- a
a
ren,, wanneer
men
te
voren
een
definitie
geeft
van
a
a zedelijk-a
heid waarbij
zij van
zelf wegvallen,
aa
a
a
, geIijk hier p.. 79
79 ge-schiedt.. ,I
"Immoreel ((zegt de schrijver)) moet m.i.
. . elke zoo-"danig'e
handeling
heeten waardoor,
a
a
aa
, onmiddell~jk of in de
.I.
"toekomst;
aan
een
ander
eenig
kwaad
wordt berol{kend";
aa
", aa
a
,O
nloreel is dat
wat
iemand
genot
of
voordeel
verschaft.
Heeft
a
a . H
a
a
de schrijver' geen besef dat
a deze "maatstaf
, aa a van
a moreel en
immoreel"" lang
niet de oJgemeen
geldige is,, en -- hem
a
a
zijn pleit aal te gemakkelijk
doet winnen?? ]IIn de economische
a
gronden heeft hij blijkbaar
is
aa meer inzicht.. Doorgaande
D
aa
in deze bladzijden
de
geneesheer,
de
deskundige
aan
het
,
aa
a
woord,, en het is opmerkelijk
hoe veel onder zijn zegg'en-A
schap
a valt,
a , of liever hoe weinig er buiten ligt..
1) P
Prof.. Dr_
b..
1)
D . H,
H, Treu
T

Verspreide
opstellen 2e-duizend
1904.
V
2 1904.
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Ret is nog
geleden dat
a
E H
- niet zoo lang
a in de Europeesche litteratuur
de mode heerschte het souvereine recht
a
van.
te bepleiten tegenover een tyrannieke
zede-a hartstocht
a
a
wet,, aaIs conventioneel g'ebrandmerl\t.
Nu zal
a
. N
a het inzicht
in de natuurwetten,
overwegen van
a
, of liever het verstandig
a
a
de gevolg'en die haar
meebrengt,, OTIS leven
aa veronachtzame:p.
a
a
moeten besturen.. Z
Zijn }J.et niet godsdienstige
conflicten,,
immers zulke die o'rer absolute>
levenswaarden
hanc1elen,
a
,
aa
a
,
die hier worden uitg'evochten?
va.n
- ? De
D orakels
a
a den aarts
eischen de volstrekte gehoorzaamheid
waarop
g'isteren die
aa
aa
van
aanspraak
a den priester aa
aa Inaakten.
aa
.
Duidelijker
lI0g treedt h.et karalrter
van
D
a a
a g'odsdienst
naar
hoort vaak
aa vorell in de nieuwere sociolog'ie.. Men
M
aa be-wereu. dat
in den g'rond rnoreele zijn;;
a de sociale
a vrag'en
a
a
tegen,voordig' nog meer dat
a de moreele lliet aanders dan
sociale
J\Iaat-a zijn.. Ret
H is zeer ernstig' gemeend dat
a men Maa
schappij
a
aal Ineer met een hoofdletter g·aat
,- a schrijven;; immers
in de samel1leving
is
de
bron
van
aIle
rechten en goederen
a
a a
en gevoelens voor den mensch.. Met
M een zeker mystiek
- waas
aa
en godsdienstig gevoel spreekt men over de G
Gemeenschap,
a ,
de nieuwe C
Civitas
Riel' ontbreekt vall
a ?Dei.. 1)
1) H
a de religie
noch het dogma,
a, lloch de broederschap,
a , noch 'de toekomstdroom;; en over dit aalles heeft de wetenschap
te
gebiedell,
a
,
ja
a z~j is de eigenlijk- drijvende en scheppende kracht.
a .
Eindelijk
de schoolmeeste1".. Z
Zooa]s
E
a w~i weten heeft hij
den slag
a van
a SSedan
a gewonnen,, en sedert 1870
1870 is zjjn
* macht
a
nog'
- sterk toegenomen,, in en blliten de school,, b.v.
. . bij de
stembus.. R
H'et bijgeloof door B
Bee t s zoo aardig·
in zijn
aa
versje S
Schoolve1'zui11~
, gehekeld laat
aa zich in eenige stellingen
ontleden:: 0J.?voeding bestaat
aanbrengen van
aa in het aa
a kennis;
;
de pedagogiek
en de kinderpsychologie zijn
"
a
. "zuivere"
,,
wetenschappen;
a
; ten slotte:: wetenschap
a kan
a leven voort-brengen.. SStond nu maar
de
Hoogeschool
pal
aa
H
a om tegen
z11lke schadelijke
dwalingen
te waarschuwen!
a
! Maar:
Maa : wie
a
aa
1) !1r.
H.. P.
1)
M . H
P. G.
G . Quack.
Q a . Uit
U den kring der gemeenschnp,, passim,
a
,
men zie o.a.
.a . p.. 26.
26 .
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a ontkennen
zal
dat
a er n1aar
aa aal te ruim stof is voor Vota
V a
Acade·1n
ica.. 11 ))
A a
1 sprak
a daar
aa val.1
Ik
a-. "zuivere"
,
" wetenschap,
a , en het speelde
m~j voor den geest da,t
wil
a veel van
a wat
a heden als
a zoodanig·
a
gelden stellig, door Plato
tot de kUllsten zou gerekelld
PIa
zijn,, aal behoeft men nog niet de ,vetenschappelijlre
bestanda
a3 deelen in deze kunsten
te nliskennen,, ja
3
a aal mag
a dit niet..
ZOll dit 11iet met de zooeven genoemde pedagogiek
het
Z
a
geval
vool'
a zijn P Is
I niet van
a ouds ook de medische praktijk
a
eel1 kUllst doorgegaan,
B 0 e r h aa aa v 0,, naar
aa , al
a schijnt B
aa ik hoor,,
weI iets ge\veten te hebben van
a het belang
a- der na.tuurstlldie
a
voor den. geneesheer?? Ja,
J a, zelfs de geschiedenis,, die het
strengste
bronnenonderzoek eischt-, heeft er geen voordeel
,
a als
a "zuivere"
,
" wetenschap
van
a te gelden,, indien dit aalthans
a
beteekent dat
a zij haar
aa besc~onwingen en terlninologie liefst
ontleenen moet aa
aall die vakken
die het minst Inet llistorie
a
te Inaken
hebben..
a
B
Bij dit aalles is het Inijn bedoeling geen.szins
op de
D.
\:vetenschap
De brave
burg~er die verschrikt
.
a ' aaf te dingen.
. D
a
a
door al
Diell rendez nous Ie chaos
I"
a het nieuv~'e uitriep:: "bon
D
,
a !"
is mjjn ideaal
Zwak
aa niet.. Z
a is de hOLlding~ van
a
a vrees altijd,
,
ell de pog'ing' on1 de wetenschap
a half
a on1 te buigell 11aar,
aa ,
half
a te beperken door l)ersoonlijke wenschen- belooft geen.
- haat.
aa .
zeggen.:
ZZoo doen zij die tot de neo-malthusianen
- a
a
- . : gij kondt
weI gelijk hebbel1,, maar
aa er zijn tocl} nog rechten -van
a ge-voel.. O
Of tot hen die nieuwe g'rondslagen.
voor de maata
aa schappij
willen leggen:: e1' is veel goeds in,, maar
ool{
het
a
aa
bestaande
heeft
nog·
zeker
recht,.
Zulke
slappe
halflleid
aa
Z
a
a
doet B
g'een kracht.
\Vij moeten bepalen
welke die rechten
a . W
a
en grenzen zijn.. Maa
Maar vooraf
a is het zeer noodig in te zien
dat
a wat
a zich zoo luidruchtig aals resultaat
aa van
a ollderzoelr
bij ons aa
aanmeldt dit gemeenlijk, niet is;; integendeel een
nieuwe of oude goodsdienst opgesierd met wat
a plunje del"
nieuwste wetenschap.
a .
ZZoo begTens ik de studie niet door de instellingen en
1

L

D

-L

t

1) Da
Dat ik hier op de voortreffelijke reeds boven geciteerde Vota
1)
V a
AcadeJn·ica
prof.. dr.. II s.. van
D ij k (I
(I 1904)
1904) zinspeel,, behoeft weI
A
a a a van
a
a
D
niet gezegd te

worden~
.
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leerstellingen van
aa ik erken dat,
a , waar
aa het
a het geloof;; maar
de Ievenswaarden
betreft,, niet wetenschap
aa
a tegenover geloof,,
maar
aa godsdienst tegenover godsdienst staat:
aa : de godsdienst
der wetenschap
Christendom..
a tegenover het C
Dat de eerste te kort moet schieten wijl hij op illusien
Da
8
berllst die,, al
a zijn zij wijd,, verbreid niettemin illusien
8 blijven
kan
ik met enkele eenvoudige overwegingen staven.
a
a
. De
D
,vetenschap
is
niet,
is
nooit
voltooid;
zelfs
klinkt
als
hoogste
a
,
;
a
toon in het loHied te harer
eer dat
a
a zij eindeloos voortschrijdt..
Nu kan
het tegenwoordig geslacht
slechts gebruik
a
N
a natuurlijlr
a
maken
van
a voor
a
a wat
a heden bekend is.. Kan
Ka men dit nu als
goed vaststaande,
als
het
wezenIijke
aanmerken,
en
als
a
aa
aa
,
a vol-, a
doende om aa
aan de maatschappij
en
het
persoonlijk
leven
aa
a
stuur te geven?? Men
meent het en handelt
naar
M
a
aa die over-. Wie
tuigingo.
Haeckel,
Spencer leest;; ik kan
a er
W
H
a
1, ,wie S
nog' weI een dozijn schrijvers b~j noemen;; krijgt den indrulr
dat
alleszins
a de wetenschap
a in haar
aa tegenwoordigoen stand
a
a
een aafgeronde wereld-- en levensbeschouwing aa
aanbiedt.. Het
H
is van
a groot gaewicht in te zien dat
a dit een waan
aa is.. Men
M
spreekt van
de wetenschap
a
a in haar
aa tijdperk van
a wording
en gisting aalsof zij voltooid ware.
aa groote,,
a . Haar
Haa met haar
betrekkel:gke
uitkomsten
laat
men
orakelen
met
Ltoch altijd
a
aa
a
.gezag,
volstrekte
eischen
stellen,
beloften
des
levens
schenken.
a ,
,
.
Dat haar
in haar
Da
aa c1it niet past
a
aa onvolkomen staat
aa moet elk
nuchter denker inzien 1).
1).
Schijn ik niet te veel te bewijzeD,, aa
aan de weten-S
schap
alles weet het recht te ontzegogen
a omdat
a zij nog niet a
dat
antwoord ik,, dat
a wat
a zij weet nu ook g"elde?
? Hierop
H
a
a
ik geenszins voorbij zie dat
a ook voor een godsdienstige
beschouwing de feiten en gronden,, de onderzoekingen en
ontdekkingen der wetenschap
van
groote beteekenis zijn..
a
a
Onverschilligheid
voor
waarheid
in
eenigen
vorm.,, verwerpen
O
aa
van
de
tucht
van
het
nadenken:
het
heeft
nooit eenigen
a
a
a
:
godsdienst tot voordeel gestrekt,, het is heden opnieuw
een groot gevaar.
aa .
Maar ik wil uit tweeerlei oogpunt de beperktheid der
Maa
o

1)) IIk beroep mij hier op La
Land.. IInleiding tot de wijsbegeerte,, die
niet moede wordt dit telkens in het licht te stellen..
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409"zuivere"
doen zien.. V
Vooreerst is het onjuist
" wetenschap
a
Y,Z
dat
uit
de
wetenschappelijke
stof
noodzakelijk
deze of die
a
a
a
wereldbeschouwing en g-een aanq.ere voIgt.. P
Positivisten,,
a
a
materialisten,
van
a
, pantheYsten,
a
Y
, theisten:
Y
: zij aallen maken
a
wat
de wetenschap
levert gebruik,, met min of meer vol-a
a
ledig~heid,
op de
a
, behendigheid,, recht;; uitsluitend beslag
wetenschap
kan
geen
stelsel,
hetzij
godsdienstig
of
ongods,
a
a
,
a
dienstig leggen.. Niet
Ollllut,
ja
van
groote
beteekenis,
kan
, a a
N
het zijn,, dat
a in aafweer of in positieve uiteenzetting zeker
g~eloof zijn wetenschappelijk
karakter
bepleit,, dat
a wil dan
a
a
a a
zeggen doe uitkomen dat
a
a zijn verbond met de wetenschap
een vruchtbaar
is::
a
aa verbond,, g~een hybridische samenvoeging
,
a
waarheid
blijft
dat
de
g-odsdienst
zijn
eigen
leven
heeft,
dat
a
aa
niet uit de wetenschap
Zelfs de wijsbegeerte,,
a voortkomt.. Z

die de kroon is der wetenschap,
a , vindt de beginselen voor
haar
wereldbeschouwing~ en levensleer elders dan
bij de
a
aa
"zuivere"
wetenschap.
Geen
wetenschap
is
bij
machte
de
a
a
"
a . G
,,
groote raadselen
van
wereld
en
leven
op
te
lossen.
Op
de
a
. O
aa
vrag~en
wat
a leven en dood zijn,, welke de inhoud en welk
a
het doel van
antwoord.. Za
Zal zij
a
a ons bestaan
aa heeft zij g~een
B
ons doen gelooven dat
ons niet aa
aangaan?
aa ? Ons
O
a die vragen
a
verbieden er ons mede bezig te houden?P Of
O ODS een anta woord geven dat
a , omdat
a zij inder-a ons nooit bevredigen kan,
daad
Z doet beurtelings het een
aa in dezen onbevoegd is?? Zij
en het andere
valt
aa 1"01..
a
. Daarmede
Daa
a zij evenwel buiten haar
Laat
a wiens
Laa mij het zeggen in de woorden vah
a een man
gezegden dikwijls treffend juist zijn al
a zijn zij dan
a ook
geestig.. "Zwei
Dinge
konnen
wir
nie
ganz
verstehen
;;
8
a
,Z
D
"das
und
uns selbst.. Die
Objecte
alles
a
D erreichbaren
a
O
a
,, a All
A
"Wissens
liegen
nul"
zwischen
diesen
Beiden,
und
eben
das
a
B
,
a
II .W
"ist
del"
Grund,
weshalb
wir
in
unserem
Wissen
allein
keine
W
a
G,
a
Y,
"Beruhigung
zu finden vermogen.
daa jedes ernstere
8
. Denn
D
. .,B
"Nachdenken
zu
der
Frage
fiihrt:
in
welcher
Verbindung
F a
:
V
'
,,,Na
"del"
betreffende Gegenstand
mit dem Ganzen
und
mit,, nns
a
G
a
Ga
,,
"selbst
stehe?a muss natiirlich
all
in Zweifel
W
Z
,
a
a unser Wissen
oder Glauben
auslaufen"
G a
a
a
') 1).
1) .
J.
Von
Eotvos
p.. 135.
135 .
J . Freiherr
F
V
E
6 Gedanken
G a

- 410
410Dat een steisel van
Da
a we1"eldbeschouwing~ en van
a levens-a
leer wetenschappelijk
in
elkander
gezet
kan
a
a en moet
worden,., mag
a ODS niet doen voorbijzien,, da.t
a de kens des
harten
die tot het aa
aanhangen
van
a
a
a en het leven in dat
a
stelsel dringt,, de emoties en wilsdaden
die op den bodem
a
e1" van
voortkomen,,
a liggen niet uit onderzoek en nadenken
a
zoodra
zulk
een
stelsel
met
volstrekte
eischen
aankomt is
a
aa
het een godsdienst geworden.. D
De zaak
aa is veel mindel'
eenvoudig dan
schare
a de oppervlakkige
a
a del' halfbeschaafden
a
aa
.
meent.. Zjj
Z denken dat
a de modewoorden:
a : evoilltie,, socialisme
a
wetenschappelijke
resultaten
zijn die vaststaan.
Zij weten
a
a
a a . Z
niet van
den
onbe\vusten
drang
en
de
bewusie
lreus die
a
a3
ODS leven bepalen.
a : de
a . Wat
a OTIS levensbeg-insel zijna zal:
g-enade
Gods,, dan
a G
a weI de aalgemeene "velvaart,
aa , dtln
a weI het
eig-en g-enot:: kan
a de wetenschap
a het uitmaken?
a
? Eg'olsme
.
is evenzeer of evenmin wetenschappelijk
te verdedig-en als
a
a
altrulsme.
Wanneer
het
Darwinisme
een
grondwet
is
del'
a
. Wa
Da
wereld,, komt dan
wilsa
a niet het- kweeken van
a machtig'e
kracht
bij enkele heerschers betel'" met de wetenschap
a
a over-een dan
peil van
a het luttel verhoogen van
a een micldelmatig
a
a
welvaart
aa en ontwikkeling'??
Doch
er is .nog iets aauders.. Wie vvetenschap
a zeg-t spreekt
D
over de rede.. Rede
in
de
wereld,
en
harmonie
tusschen die
,
a
R
Tede buiten ons en de rede in ons te erkennen:: ziedaar
aa het
zoeken naar
aa waal'heid.
aa
. En
E de wetenschap
a g-elooft daara,an;
aa aa ;
het vertrouwen op de rede:: deze erfenis van
- a
a de sokratischplatonische
wijsbegeerte
laat
de
menschheid
zich
niet
onta
aa
rooven.. flier
schijnt
zelfs
de
wetenschap
den
godsdienst
zeer
H
a
nab~i
te komen,, daar
"vel onze leidsvrollw
a
aa de rede tach
L . NYllloet zijn en ODS gedrag~
is er wat
a
a reg-elen.. Intusschell
I
buiten en hoven de rede ligt en zelfs tegen haar
aa indruischt;;
en wij kunnen 1vaarlijk
nittt zeg-gen dat
aa
a wij met deze g'e-bieden niet te maken
hebben.
Goedige
dwazen
en ing'ebeelde
a
a
. G
gekken hebben van
zeer licht opgeaa
- a ouds het daarmede
nomen:: de rede verjaagt
aa den droom van
a het bovenn.atuura
lijke en de verlichting behaalt
aa een gemalrl{elijken
a
- triomf op
wat
a nog Ran
IC a t het radikaal
a aa booze heeft genoelnd.. Dat
Da
heeft PIa
t
0
beter
geweten,
de
aa
P1a
, die misschien oak daarom
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grootste onder de denkers is,, omdat
a hij terwijl hij de heer-schappij
der
rede
vestigde
te
gelijk
een open oog· had
a VOOl" al
a
a
de onredel~jke machten
in het leven.. In
a
I den loop zijner ont-wikkeling heeft PPIa
I a to zelfs g-ebroken IDet de g'rondstelling
van
Sokrates
dat
a S
,
a
a kennis deugd is:: hij heeft het onherleid-bare,
a , onover,vinnel~jke van
a het kwaad
aa erkend ell de onmacht
a
der rede daartegenover
beleden.
Doch
niet
slechts
voor
het
aa
. D
geen teg-en de rede opstaat
aa had
a h~j een open oog;; hij zag
a
B
ook clat
al is llet samenstel
des R
Heelals
a a
a
a redelijk onze rede
niet het eenig orgaan
is dat
aa
a ODS tot kennis leidt;; ook
herinnering'
aan een vorig bestaan
- a
aa
aa en liefde ((eros)) en zelfs
razern~j
hebben
daarbjj
g-roote
beteekenis;; de vraag
aa
aa naar
aa
a
het verband
tusschen
ons
redelijk
denken
en
dit
onredelike
a
in ons is nauwel~jks
aang-eroerd..
aaa
Zoo is het ons van
onderscheidene kanten
komende
Z
a
a
gebleken c1at
a de wetenschap
a , haar
aa aanspraak
aa
aa om godsdienst
te zijn Jliet tran'
nemen
a
. Zij
Z die haar
aa daarvoor
aa
1- a - goed maken.
moeten bedrogen llitkomen,,
Dat dit zoo is bl~jkt reeds nu in het g·evoel van
Da
a teleur-stelling- in breede kring-en ten aallzien
del' wetenschap
aa
a ,
heerschende.. T
Trouvvells is c1it gevoel niet van
a vandaag
a aa of
g-isteren.. Got
Faust zoo heel veel staat
O 8 he,5 in wiens Fa
a van
a
wat
de
geheele
neg'entiende
eeuw
bewog'en
heeft
en
ons
a
nog' beroert,, voert Fa
]'aust met een klacht
over zijn mislukt
a
leven
ten tooneele.. I-lij
.
H heeft aal wat
a de vvetenschap
a schenken
Ikan
- a bereikt en genoten,, :maar
a
DufUr ist mil' a
auch aaIle F
Freud'' entl'issen;;
W
Hilde mil'
nicht ain", was
Rachts zu wissen,,
a
B
a R
Bilde luir
was
B
a nicht ein,, ich konnte
6
a lehren
Die Menschen
zu bessern a
und zu bekehren..
D
M

Een lens voor die teleurstelling is onwillekeurig gegeven
E
door B
B run e tie6 l' e in het aartikel dat
a hij yoor een
- tiental
a
jaren
schreef
"apres
une
visite
au
Vatican"
en
waarin
hij
a
, ,a
a Va a "
aa
over een bankroet
of failliet
der wetenschap
a
a
a sprak.
a . Ret
nieuwe idee,, immers het nieuwe woord,, baarcle
heel 'wat
aa
- a
opzien en wekte luidruchtige verontwaardiging.
hield
aa
. 1\[en
M
een hanket
in majorem
scientiae
en men leverde
a
a
a gloriam
a
de dwaa.ste
weerleggingen:
in
eene
er
van
aa
:
a heb ik gelezen
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dat
aan de ,vetenschap
weten dat
a wij het aa
a aaIleen dank
a
a onze
zedelijkheid die del" prehistorische Irrroglodyten overtreft 1).
1) .
Dit aalles ging geheel om buiten de bedoeling van
B run e-D
a B
tie r e.. H
Het staat
aa toch duidelijk in zijn stuk,
A , aat
a hij geen
van
del" wetenschap
a de wettig verworven resultaten
a
a wraakt
aa
en in ''t geheel niet aafdingt op de onderzoekingell del" ge-leerden.. "Evidemment
(zoo
schrijft hij)) nous ne sacrifierons
E
(
a
"ni
la
de notre
a science,, et encore bien moins l'independance
'
4
a
.9>
"pensee".
moet al
,,
" . Men
M
a heel weinig van
a dezen schrijver
gelezen hebben om er aan
aa te twijfelen dat
a hij dit oprecht
meent en in al
arbeid gestand
doet.. Maa
Maar:: hij gaat
a zijn a
a
aa
uit van
een feit:
a
. : "la
, a science a
a perdu son prestige,, et la
a
"R0ligion
a
reconquis
une
partie
du
sien".
In
breede
a
a
". I
,,,R
kringen heeft het vertrouwen op de wetenschap
a schipbrellk
geleden.. Men
maghaar
M
a
aa zelve hierom niet smaden;
a
; maar
aa
aIleen tot het besluit komen dat
a
a men verkeerde verwacha tingen van
a haar
aa koesterde.
. Haar
Haa onderzoel{ heeft groote
beteekenis;; maar
zij
heeft
de
scharen
niet g-elukkig- g-emaakt
aa
a
aa
en de harten
niet g-etroost.. Waa
Waarom moest men dit ook
a
aan haar
Dit kon niet aandel's dan
aa vragen?
a
aa
? D
a op een banlrroet
a
llitloopen,, niet van
arbeid maar
a den wetenschappelijken
a
a
aa van
a
den g-odsdienst dien men op haar
aa had
a gebouwd..
Deze goc1sdienst moest ook daarom
failliet
word-en omdat
D
aa
a
a
hij Diet populair
a kan
a zijn.. Wetenschap
W
a is nooit populair.
a .
Godsdienst moet en kan
G
a tot aaller hart
a spreken;; wetens'chap
a
is een zaak
del" beste hoofden.. Maa
Maakt men nn van
aa
a die
wetenschap
een godsdienst dan
gaat
a
a
aa men haar
aa populair
a
maken,
en
weI
op
tweeerlei
wijze.
Men
deelt
haar
resultaten
a
,
. M
aa
a
mede aa
aan hoofden die niet de beste zijn,, aan
aa lieden die ze
niet kunnen beoordeelen,, zelfs eigenlijk niet vatten,
a
, want
a
zij begrijpen noch de wegen die tot die uitkomsten hebben
geleid noch de begrenzing en de beteekenis dier uitkomsten
zelf.. Z
Zij worden
dus in,, een waan
a
aa van
a kennis gevoed die
niet d~n
kan
a schadelijk
a
a zijn.. Wij
W zien,, weI ernstige menschen
voor deze volksontwikkeling dweepen;; maar
aa nog grooter is
het getal
hen die er het ijdele van
a van
a
a inzien of er ont-1) Z
Zoo zekere C
C h.. Ric
h e t in de R
Revue scientifique,, vertaald
in
1)
R
aa
de W
Wetensch.. Bladen_
1895_.
B a
. Mei
X 1895
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goocheld van
Veel doeltreffender is dan
a terugkomen.. V
a ook
de tweede vorm waarin
de wetenschap
aa
a populair
a gemaakt
aa
wordt,, nml.. door klinkende lenzen met het gezag
del"
wetena
schap
aan het yolk op te leggen en aa
aan de ver-a omkleed aa
eering del" schare
aan te bieden.. Heden
ten dage
verbindt
a
aa
H
a
mell veel~l
De gebrekkig~ brokjes van
a de twee methodes.. D
a
gepopulariseerde
kennis worden als
den
a
a heilige waarheden
aa
menschen medegedeeld;; wie ze durft aa
aanranden,
a
, b.v.
. . den
vooruitgang
belrnibbelen,, is een lasteraar
a
a
aa van
a het heilige..
Da,t in weerwil van
teleurstellingen en leemten de
Pa
a
godsc1ienst del" wetenschap
zoo machtig
is,, verklaren
w~j
a
a
a
hoofdza,kelijk
nit veler aafkeer van
kerk en C
Christendom..
a,
a
De godsdienst del" wetenschap
D
a is de sterkste,, de noodig~e
stormram
teg'en het C
Christelldom.. R
Het C
Christendom is
a
gevallen,
God is d'ood:: die stellingen. gaan
als onom-a
, -- G
aa a
stootelijk voorop.. E
En uu dit zoo is .. .. ... ja
a nn blijft:: de
goodsdienst del" wetenschap.
a .
Ook
op
het
gebied
del" fraaie
O
aa letteren vinden wij veel
dat
a het g'ezegde bevestigt of toelicht.. In
I romans,
a , gedich-ten,, tooneelstukken,, overal
a ontmoeten wij de problemen en
resultaten
psycho-a
a
' del' wetenschap
a :: de wetenschappelijke
logie en de leuzen van
Rougon-a den dag.
a .Z
Z 0 1I a's
a' reeks del" R
wil de natuurlijke
geschiedenis leveren van
Macquart
Ha
a
a
a een
familie
onder het tweede keizerrijk;; op de verschillende
a
toestanden
en verhoudingen is de wetenschappelijke
obser-a
a
vatie
toegepast,
a
a , nauwkeurig,
a
, volledig,, gespeend aan
aa zedelijk
oordeel;; met de personen worden aals het ware
a proeven ge-llomen aalsof het stoffen waren
wier
werkingen,
a
, afstooting"
a
,
verbinding men waarneemt.
aa
.
Zoo zijn in tal
rassentheorie,
Z
a van
a verdichte verhalen
a
a
,
herediteit,, afhankelijkheid
van
afstamming
en omgeving
a
a
a a
schering en inslag.
vergeet den mensch,, ver-a . De
D litteratuur
a
liest de menschen uit het oog om aaIleen te zien de gevallen
a
van
a psychologische pathologie.
a
. In
I dien zin zijn ongetwijfeld
Madame
Bovary
Eline Vere
Ma
a
B
a en E
V waar;
aa ; maar
aa het is niet de levens-waarheid
van
Phedre
lang
zou de lijst zijn
La
aa
a P
U of Othello.
O
. Roe
H
del" nieuwere schrijvers aa
aan wier werken ik het gezegde zou
I

O.. E.
12
0
R IIV
V 12
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27
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414, Balzac,
Ba
a , Couperus,
, IIbsen
kunnen staven:
Flaubert,
a
: F
a
C
en vele,, vele aanderen..
Ook in de wijze waarin
de kunst het verleden levend
aa
O
tracht
te maken
komt dit sterk uit.. Vroeger,
a
V
, in de d~gen
a
a
van
Ivanhoe
of van
R01nola,
door studie
a
I
a
a R
a, stelde de fantazie
a a
gevoed dat
verleden aa
aanschouwelijk voor,, en blies d@
a
eigen ervaring~
van
den
dichter het leven in de g~estalten.
a
a
.
a
Tegenwoordig is het onderzoek veel omslachtiger
geworden :': ,
a
T
met aang'stvallige
nauwkeurigheid
worden de bijzonderheden
a
a
beschreven,, maar
van
aa de personen zijn dragers
a
a de mode-theorien en de heerschenc1e richting'en
Ollzer
dagen.
a
. In
I
Egyptisch
gewaad
en
decor
verplaatst
een
roman
van
E
be
r s
a
a
E
E
aa
aa
ons midden in den D
Duitschen K
Kultur-kampf.
O.nlangs
las
- a
. O a
a
ik het veelgoeprezen boek van
Mer 6ej k 0 W ski La
La resurrection
a M
des D
Die~lJx met bewondering
voor de kennis del" IItaliaansche
a aa
D
Renaissance
en het talent
waarmede
die Sforza's
Borg'ia-'s
aa
S
a' en B
a
R
a a
a
en zoovele aanderen zijn g'eteekend.. Maa
Maar spookt hier niet
het probleem der persoonlijkheid zooals
het in de eeuw van
a
a
N i e t z s c h e ,vordt gesteld?? E
En is de ziel van
N
a den hoofd-persoon,, Leo
n a
a Vi
L
a r dod a
V n c i niet met llloderne formules
opgoebouwd?? IY.ren
zegge niet dat
a dit onvermijdelijk is.. IIk
M
denk aa
aan het drama
Got h e dat
a a van
a G,5
a eveneens in het Italie
I a
del" R
Renaissance
speelt.
Oo]{
hier
zijn
het
ongetwijfeld
a a
. O :
eigell ervaring~en
en g~evoelens des dichters die zjjn personen
a
bezielen.. Maa
Maar het z~jn niet de aafgetrokken formules en
problemen van
Vandaar
a den tijd.. Va
aa dat
a wij in ''t meest sen-tentieuse drallla
Got
Tasso buiten k~if is,, meer
a a van
a G
8 he,, ,vat
a Ta
levenswarmte
g~evoelen dan
artis-a
a daar
aa waar
aa de kunst het a
tiek ge"veven kleed bereidt dat
del"
wetenschap
,vordt
om-a
a
gehangell.
a
.
Ook onze l1ieuwere H
Hollandsche
litteratuur
staat
O
aD
a
aa in
het teeken del" wetenschap.
a . Dat
Da die overheerschende invloed
is een verstijvende,, vel"killende adem,
a
, dat
a het tot ware
a
mystiek niet komen kan
omdat
een
materialistische
be-a
a
a
a
schouwing naar
aa beneden trekt:: dit meen ik vroeger bij oDze
jongere dichters te hebben aangewezen
1).
aa
1).
1)
een voordracht
over het rnystieke in onze n1leutvste letteren
1) In
I
a
gehouden op de jaarvergadering
van
del' Nederl.
aa
Maa
a
a
a de ]\Iaatschappij
N
. Letterk.
L
.
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415Zou niet hier tevens de oorzaak
Z
aa liggen dat
a zoovelen in
theorie en praktijk
in
de
kunst
alles
hechten
aan
a
a
aa den vorm ?-Z
Zij missen inholld.. Omdat
hun ontoe-O
a de groote gedachten
a
.gankelijk
zijn waarvan
zij op
- a
aa a de kunst leven moet,, smalen
a
gedachten.
Zoodra
of
a
. Z
a zij iets prediken is het materialisme
a
a
ten minste niet
,socialisme;
a
; maar
aa velell ,villen voorhands
a
prediken..
In de letteren is er In E
Europaa tegenwoordig g"een
I
groote kunst.. Niet
N
aaIleen het groote ontbreekt maar
aa ook
het frissche.. T
TeIkens wenden wij OTIS af omdat
a wij op een
jong gelaat
in plaats
aa een grijns zien of strakheid
a
aa vain
a eig"en.
"vaar
leven.
Er
wordt
heel
wat
knap
werk
geleverd,
aa
,;, . E
a
a
, waar
aa
heel wat
a studie en heel wat
a prediking,, in verschillenden zin,,
-in
zit;; maar
waar
aa
aa is het onbezette gemoed,, dat
a blij kan
a
.zijn ook al
Z
a heeft het-- de diepte en de cluisternis gezien??
Daarom kunnen w~j ODS verheugen over den recht-Daa
_matig~en
opgang
dien de beste boelreIl van
S e 11 ill aa
. a 9
a
a
S
Lag"
a
L
a e rIo
18 f maken,
, g"oddank,
a , aan
aa wetenschap
a
a geheel vreemd..
Hier is een r~jke en reine fantazie
die haar
H
a a
aa beelden toovert;;
hier geeft geestelijk leven den inhoud,, evenwel niet zoo dat
a
beeld en inhouc1 zonder en buiten elkander
z~jn,
a
, juist de
elkander
te scheiden brengt
-'onmogelijkheid om ze van
a
a
menig"en lezer in verwarring
l\Iaar de wetenschappelijke
a
. Maa
a
mensch vraagt
of er niet heel wat
folklore
aa
a interessante
a
,zon
zitten in Gosta
zoeke..
'Z
G5 a Berling.
B
. IIllderdaad.
aa . Men
M
,

t

,71

•

III.
Thlaar
A
aa is Ltoch de wetenscha
a p,, niet die van
a dezen of genen
eeuwen,, Dniet in haar
--t~jcl maar
aa die aller
a
aa wezen godsdienst??
-Of is er tussclten haar
O
aa en den godsdienst een zoo gtroot
versehil dat
de
eene
niet
tot de aandere is te herleiden??
a
-a
Ziedaar
vragen
die
nog
onze
aandacht
eischen..
Z
aa
a
aa
a
Allel'eerst moet ik hun te woord staan
A
aa die weI willen
,afzien
van
.a
a de tijdelijke uitkomsten der studie en niet deze
maar
aa den geest del" wetenschap,
a , den geest van
a onvermoeid
en in de Handelingen
en M
Mededeelingen dier lIaatschappij
van
1899-1900
Ha
A aa
a
a 1899-1900
te vinden..
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416onderzoek,, van
waarheidszin
tot een gods-a onomkoopbaren
a
aa
a recherche
dienst verheffen,, die "considerent
comme
divine
la
,
6
"elle m~me,
continuel de l'esprit
vers la
'
a lumiere'"
6 "'
,,
A
, l'ascension
'a
(A.. SSa
niet de wetenschap
a van
a die onbaataa (A
a batier).
a
). Leeft
L
zuchtige waarheidsliefde,
, die de hoogste toewijding mee-aa
brengt?? heeft zij niet haar
aa martelaren,
a
a
, een (8
S 0 k rat
a e s,, een
G
a
I
i
lei
met
de
vele
vergetenen
die
haar
niet
minder
dan
aa
a
Ga
deze grooten hun leven hebben geofferd?? verdient z~j dus
niet ten volle een godsdiellst
tie heeten??,
Het moest onnoodig wezen,, doch het blijft gewenscht,,
H
dat
a bestr~jden betuigen
a zij die den godsdienst der wetenschap
dat
zij
den
waarheidszin
noch
miskennen,
a
aa
, noch fnuiken,
a
,
noch begrenzen
willen.. De
.
D onoprechten die tegen over-tuiging spreken en handelen,
a
, de lichtzinnigen die waarheid
aa
.
schuwen of er mee spelen,, de oneerlijken die met sofistisch
redeneeren de waarheid
ombuigen naar
aa
aa vooroordeel:: tegen-over hen aallen stellen wij het platonische;
aa a
; eerst de waarheid.. Maa
Maar indien dit zoo is en er niets boven waarheid_
aa
gaat,
wetenschap
niet het hoogste,, ja
a
a
a de ware·
a
aa , is dan
godsdienst ??
Laat ons onderscheiden.. lets aanders is het te zegg·en::
Laa
de wetenschap
dien wij niet,,
a leeft van
a dien waarheidszin
aa
mogen verkrachten;
iets
anders:
de
wetenschap
:
a
;
a
a is de eenige
weg om waarheid,
weg· om de volle waarheid
te
a
aa
aa
, de ware
vinden.. Men
doet dikwijls aalsof de wetenschap
M
a waarheid
aa
schept,, maakt,
dat
in
aa , fabriceert.
a
. In
I
a geval,
a , en ook aIleen
a
dat
geval
is
zij
onze
godin,
onze
leidsvrouw.
Doch
bezit
z~j
a
a
,
. D
den sleutel tot het rijk del" waarheid?
reeds,
aa
a
? Wij
W zagen
dat
a zij haar
aa grenzen heeft waar
aa de groote levensvragen
a
beginnen..
Waarheidsliefde
de ware
godsdienst:: zij kan
Waa
a
a dit slechts.-.zijn in zoover zij werkelijk tot het bezit va,n
voert....
a waarheid
aa
Niet
louter
formeel
dus;
wij
kunnen
nu
eenmaal
niet
afzien
aa
a
N
;
van
a den inhoud,, niet in het zoeken en streven bevrediging
vinden.. Op
de keper beschouwd is het tot walgens
toe
O
a
herhaalde
woord van
aa
a L
L e s sin g,, dat
a nog hier en daar
aa op,,
moderne kansels
slin.gert,, een dwaasheid.
is nu
a
aa
. Godsdienst
G
eenmaal
geen
zoeken,
hij
is
een
bezit
of
hij
is
niet:
gelijk.
aa
,
:
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voor enkele jaren
zoo treffend is herinnerd door een der
a
voormannen
van
Engelsche TJ
Unitariers
a
a de E
a 8 1).
).
Dat de wetenschap
Da
a g'een godsdienst ooit worden kan
a
ligt in het wezen del" religie zelf.. "Hetgeen
het oog niet
,H
heeft gezien en het 001" niet heeft, gehoord,, en in het hart
a
des menschen niet is opgeklommen,, heeft G
God bereid den-genen die hem liefhebben"
2).. Daarvan
" 2)
Daa a spreekt en 1eeft de
godsdienst.. D
De wetenschap
a weet er niets van.
a . Zij
Z is tot
deze were1d beperkt.. D
De godsdienst,, elke godsdienst leeft
in het bovennatuurlijke,
is hij geen godsdienst..
a
, anders
a
Hiel" ontmoeten wij die beweging' in het P
Protestantisme,
H
a
,
die
luide
den
val
-noelU haar
aa de moderne of de unitarische,
a
,
a
van
predikt.. Dat
a het supranaturalisme
a a
a
Da deze modernen het
geloof aa
aan het bovennatnurlijke
voor de wetenschap
a
a prijs-geen offer maar
gteven,, het is in hun schatting
a
aa een bevrij-ding g'Gweest;; eerst nn blinkt de godsdienst in zijn waren
a
luister en zijn z~j verlost van
de
"duplicite
morale":
school
,
4
a
a
":
en kerk zijn verzoend.. IIntusschen is het allerminst
hun
a
bedoeling de zelfstandigheid
van
a
a den godsdienst te mis-kennen
of hem door de wetenschap
a te vervangen:
a
: J.
J . Revill
R4
11 e,,
3) weI niet onverdeelde
verschenen boekje 3)
wiens onlang's
a
maar
instemming yond onder zijn geest-aa tach vrij algemeene
a
verwal1.ten,
laat
volstrekt
niet
zijn "protestantisme
liberal"
a
, aa
,
a
a "
in de wetenschap
a opg'aan.
aa .
Den kring,, wier woordvoerder J.
J. Rev
D
R 4 ill
11 e is ook ten
onzent,, bedoel ik dus Yolstrekt niet met m~jn bestrijding
vall
a den godsdienst del" wetenschap.
a . Niet
N
aaIleen treft die
polemiel\: de modernell niet;; wat
meer
is,
met
haar
a
,
aa strek-kingerkennen z~j het boven-W
I moeten zij instemmen.. "Vel
natuurlijke
niet;; maar
a
aa die tegenspraak,
aa , gelijk trouwens de
overeenstemming van
den modernen godsdienst met de
a
wetenschap,
a , berust op 't
' geen met eenigszins aandere toe-passing
Brunetiere
onlangs
een "facheuse
equivoque"
a
B
6
a
a
4
"
1)
Ph.. H.
religion of time and
the religion of
1) P
H . 1V
W i c k s tee d,, The
T
a
eternity 1899.
1899 .
2) II Kor_
2)
K . II
II :: 99..
3) JJ-.. It
Le protestantisme
liberal
1903, ook in 't
3)
R e v i II e.. L
a
a 1903,
' HoIH landsch
vertaald.
a
aa .
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heeft genoemd 1)
1).. Het
blijkt reeds c1at
I
a de meeste vertegen- woordigers der wetenscbap
met den modernen godsdienst
a
nog minder vrede hebben dan
wonder..
a met den ouden.. Geen
G
Immers aal tracht
men nog zoo zeer een "Relig'ion
innerI
a
a
,R
halb
der G
Grenzen der blossen V
VerUlluft"
" te vormen,, het
a
bovennatuurlijke
verw~jdert men er niet nit.. Is
a
I de moderne,
prediking die pal
staat
op
llet
geloof
aa,n
God
en de vol-a
aa
aa G
strekte zedewet niet evenzeer doortroklren van
a dog'men over
het bovennatuurlijke
Gods., hij-a
aals de orthodoxe die l)ut nit G
zondere openbarin.g?
van
Jezus meer lnet
? IIs de opstandi]]g
a
a
a J
de natuurwetten
in strijd dan
de kateg'orische
imperatief
a
a
a
a
met de empirische psychologie?? A
A.. Pie
r
son
heeft
het
P
eens terecht gezegd:: de bede om een reill b.a.rt
is even
a
snpranatllralistisch
als die om. herstel van
a een kranke.
- a
. EvenE
a a
a
a
min aals rechtzinnigen willen luodern g-eloovigeu.
-D. de oogenblikkel~jke uitkomsten del' studie of zelfs de wetenschap
a
zelve die immers binnen deze aardsche
sfeer lJlijft,, tot g-ods-aa
U 2)
dienst verhefIen
2).. IIk weet we]] dat
vele
nloc1ernen soms
a
spreken aalsof van
de wetenschap
des levens
a
a de uitg·angen
a
z~jn;; maar
is de g'eh-eele
aa voor deze verkeerillg del' waarheid
aa
richting' Dniet aa
aanspraJkelijk.
is eigenaardigdat
a
. Het
R
aa
a juist zij
het bew~js levert dat
het
bovennatuurlijke,
met
zoo uit-a
a
,
bundige liederen uitg-eworpen,, toch terugkeert;; usque
recurrit;; de godsclienst kan
a het niet ontberen..
Reikt dus geen wetenschap
waarvan
R
a tot die waarheid
aa
aa a
de godsdienst leeft,, wij kunnen de vraag
aa omkeerlju en zien
of Ltoch uit de studeerkalner
of het laboratoriulll
niet zulk
a
a
a
een waarheid
komt
die
wij
kunnen
aanbidden.
Ili:
aa
aa
. I sla
a de
dialogues
philosophiq~tes van
R e nan
op,, laat
a
a R
a
aa ter zijde de
"probabilites"
ons niet lrunnen
,,
a
4 " en de "r~ves"
, A
" die natuurlijk
a
1) B
Brunetif\re.
equivoque}
A. SSabatier.
1)
? . La
La facheuse
a
6
, tegen A.
a, a
. Les
L
religions d'autorite
l'esprit, (Revue
des 22 mondes 15
'a
6 et la
a religion de P
R
15 Nov.
N .
1903).. H
Het misverstand
waarover
hij spreekt is dat
1903)
a
aa
a TIlen den geestelijken
godsdienst overhoudt door de enkele godsdiensten van
a hun bepaalden,
aa
,
supranatureelen
inhoud te ontledigen..
a a
2) Het
bovenstaande
was
2)
H
aa
a reeds geschreven toen ik soortgelijke uit..eenzettingen met instemming las
geschrift va,n
Prof.. Dr.
a in het belangrijk
a
a P
D .
H.. B
wetenschap,
H
B aa v inc k.. Christelijke
C
a , o.. a.
a . p.. 28
28 vlg.. 75
75 vlg.. Hij
H brengt
hetzelfde woord van
Pie r son in herinnering aals ik_.
a P
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419dienen en vraag"
op welke "ceraa met groote belangstelling
a
,
aa
,
titudes"
wij
staat
kunnen
maken.
Ret
zijn
er
maar
twee,
"
aa
a
. R
en de eerste moeten wij als
tel" zijde laten:
a
a
:
a louter negatief
dat
superieure
a geen "volonte
,
4 particuliere
a
4
aa celIe de I'homme"
'
"
in de wereld zon werken.
ons de tweede,, die een
D . Rest
R
zeker ''wereldproces erkent,, een vooruitgang,
de
a , waarvan
aa a
duidelijker beschrijving en bepaling
onder de waarschijnlijka
aa
heden of droolnen valt.
Dit
komt
dus
neer
op
de
eenheid
a . D
van
a een. wereld waal"van
aa a wij het ,vezen,, van
a een ontwikke-ling waarvan
aa a wij het doel niet kennen.. Is
I dit nn een W3Jaraa heid die ooit beg'insel of voorwerp van
a ??
a godsdienst zijn kan
MeJl
zal
m~j
te
g"emoet
voeren
dat
ik
mij
de
taak
te
a
a
aa
M
gemakkel~jk
lunak
door
bij
R
en
a
n,
den
beminnelijken
a
,a
R
a ,
scepticl1s,, aa
a all te kloppen.. Doch
ik vraag":
D
aa : weet iemand
a
iets l11eer te geven in naam
aa der wetenschap
a dan
a de erl{ellning
van
de eenheid del" wel"eld?? Z
Zelfs zou ik,, verder gaande,
aa
,
a
kunnen vrag'en:
a
: is deze erkenning zelve uitkomst der
wetenschap
a of een der aalgemeene onderstellingen,, post1.1laten,
a
,
die wjj bij haar
aa beoefening medebrengen?
?
Dit
onherleidbare
van
D
a
a wetenschap
a tot godsdienst be-staat
dat
aa
a
U a dus niet,, g'elijk mell aal te vaak
aa meellt,, daarin
beidel" stellingen of leeringen met elkander
in botsing-o komen,,
a
maa,l"
aa in het verschil van
a beider wezen,, zoowel van
a de soort
van
waarheid
als van
de wegen waarop
zij die vinden of
a
aa
a
a
aa
el"kennen.. Aa
Aanrakingen
noch samenwerking
zijn daardoor
a
a
aa
a aan
aa den geleerde de bezielende
-uitgesloten:
: de religie kan
aandrift
geven om de werken en wegen van
God dien
aa
a den G
hij aa
aanbidt ook in z~jn onderzoek na
te
sporeu;
de
weten-a
;
s(jhap
aan den g"odsdienst zijn systematische
uitdrukking-,,
a kan
a aaa
waaraan
- de geschie-aa aa deze mede behoefte heeft,, verleenen;; denis toont hoe oneindig verscheiden de vruchtbare
en ook
a
de onwettige vormen zijn van
of strijd..
a beider vermenging
Maar hun doel en weg"en blijven gescheiden..
Maa
De
wetenschappelijke
mensch onderzoekt,, benadert,
D
a
a
,
verovert gedeelten van
a het tot nog- toe onbekende of weer-stl·evenc1e;
a ; aals loon op zijn wer]{ ziet hij de som del" ver-worven kennis grooter worden en de middelen om haar
aa te
vermeerderen en toe te passen
zekerder
en
fijner.
De
a
. D ge--
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loovige ontvangt,
a
, het wordt hem geopenbaarcl;
aa ; het werk
dat
hij
zelf
daarbij
heeft
te
verrichten
is
niet
het opzamelen,
a
aa
a
,
wikken, weg'en van
a den studieman,
a , maar
aa de loutering des
.gemoeds,, l100dig om G
Gods zegen te erkennen en zich toe
eigenell.. De
D begaafden,
aa
, de kundig'en,, de vlijtigen verricl;lten
vruchtbaren,
arbeid;; de reinen van
a
, wetenschappelijken
a
a
a hart
a
zullen G
God zien.. De
studie
blijft
tot
de
ding'en
dezer
wereld
D
.
beperkt;; ook waar
sfeer
aa wij de wetens-chap
- a niet in de lagere
a
opsluiten,, maar
dingen
a zij de aardsche
aa zeer goed weten dat
aa
niet slechts nit algemeene
doch ook nit hoogere gezicht-a
punten beoordeelt,, zoo is het Ltoch waar
aa dat
a zij deze wereld
niet verlaat.
Het
geloof
richt
zich
naar,
opent
den blik en
aa . H
aa ,
het hart
voor de ding'en die boven deze wereld zijn..
a
Het
verheffen van
H
a de wetenschap
a tot godsdienst,, zelfs
reeds de bescheidenste vormen van
a het Schlliven del'" eerste
in de plaats
die aa
aan den laatste
toekomt,, is dus niet aanders
aa
aa
dan
het
sluiten
van
den
toeg'ang'
tot hetgeen boven en
a
a
a
buiten deze wereld is.. Velen
willen en bedoelen dit ook;; bij
V
anderen is het een min of meer ongewild meedoen met den
a
geest va"u
a den tijd..
De
D godsdienst del'" wetenscha
a p is de g'odsdienst van
a den
vooruitgang,
van
de
ontwikkeling,
wier
groote
drijfkracht
a ,
a
,
a
de wetenschap
is.. Z
Zoo leidt dit onderwerp als
a
a van
a zelf
tot een ander en grooter waaraan
artikel ge-aa aa een volg'end a
wijd zal
als een machtige
strooming
a zljn:
- : de evolutieleer a
a
onzer dag'en.
a
.

EEN
LAND VAN
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Dr.. E.
D
E. B.
B .KIELSTRA.
KIELSTRA .

Ret mag
weI voldoende bekend ,vorden geacllt
dat
R
a
a
a
het GGouvernement van
en onderhoorigheden,, in de
a Celebes
C
negentiende eeuw aalthans,
a , bij voortduring' een "lastpost"
" a
"
is geweest,, - - zoowel in staatkundigen
als
in
fil1ancieelen
aa
D a
a
zin.. Ret
is dus weI van
R
a belang,
a , .lla
a te gaan
aa in hoever die
toestand
een gevolg is geweest van
a onze politie]r..
a
De "onderhoorigheden"
latende,
D
,
" buiten sprake
a
a
, hebben
w~j in Z
Zuid-West-Celebes
een aa
aantal
onder
-W -C
a landstreken
a
rechtstreelrsch bestutlr;; verder z~jn er "leenroerige"" landen
a
(Boni en Ta
Tanette)) en een aantal
(B
aa a "bondgenootschappelijke"
,
a
"
landen,
waarvan
Wadjo,
Loehoe
en
J\tlandar
in
de
laatste
a
Ma
aa
a
Wa
,
L
a
aa
,
jaren
het meest de aa
aandacht
trokken..
a
a
Van de leenroerige en bondg'enootschappelijke
landen
Va
a
a
nu trekken wij geene inkomsten;; de N
Nederlandsche
ambtea
a
naren
ondervinden meermalen
g'roote moeilijkheden in het
a
a
handhaven
onzer suprematie;
zijn e1' daarom
enkele
a
a
a ; altijd
a
aa
oorlogsschepen,, nn en dan
is krachtiger
machtsvertoon
a
a
a
Doodig.. W
\tVij laten
de inlandsche
zelfbesturen,, waUlleer
zij
a
a
a
tegenover ons de gesloten contracten
niet
al
te
zeer
overa
a
treden,." volkomen vrij..
Aldus kosten ons de inlandsche
staten
altijd
geld en
a
A
a
a
zorgen,, zonder dat
of llloreele
a
a eenige geldelijke ontvangst
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voldoening daartegen
over staat.
aa
aa . Want
Wa de gevolgde gedragsa lijn
is
i11
dell
regel
ooli:
allerminst
in
het
belaJug
del"
bevolI
.
a
aa a
kingen;; l)elloudens zeer spaarzame
llitzol1dering~en
worden
D
Z\j slecht gweregeerd en staan
aa zij voortdurend aan
aa de grofste
willekeur bloot.. Z
Zoolang
wij de inlandsche
vorsten,, die
a
a
slechts door persoonl1jk eigenbelang-o
en heerschzllcht worden
a
geleid,, hun gang
laten
g'aau,
a
a
aa , kan
a van
a rustig~e ontwiklreling'
LA: D
a
des lands
geen sprake
wezen..
a
Er
te Yoeren,, wa.urom
E zijn verschillende redenen aan
aa
aa
de Indische
Regeeril1g
zich
I
R
"LL zooveel lllog-oelijk van
a ingrijpenc1e
maatregelen
onthollc1t:: niet aIleen
z~jn erllstige g·eschillen,,
aa
a
a
zooals
met \iV
adjo
vall
1861
tot
1888,
Wa
a
1861
1888, door den loop del"
omstandigheden
vanzelf
uit den weg g·eruimd,, maar,
a
aaa , afgea
scheiden daarvan,
elder~ in den Archipel
aa a , zij had
a meermalen
a
A
de h}luden
vol.. En
a
E leerde de ondervinding- oole Iliet,, dat
a
belangrijke
offers in geld en bloed slechts tijdelij]{
verbete-a-D
'
ring brachten
elders beIoofde n.uttiger uitkomst..
a
?P IInspanning
a
Overigen.s heeft,, vele tientallen
jaren
lang,
afkeer van
O
a
a
a , de a
a
al wat
bemoeilngen met de meeste
a
a naar
aa uitbreiding van
a
B
BuitenbezittJingen zweemde,, geleid tot eene halfheid,
a
, tot eene
a
zwakheid,
tot eene bron van
, die elke regeling maakte
aa
a
moeilijkhedeu ill de toekomst.. Na
Na groote inslJanuingo
was
a
a
men maar
aa aal te dikwijls tevreden met een sch~jnsucces,
, de
rest - zooals
a
aaltijd bleek,, ten onrechte -- "aan
,aa den t~jcl"
"
overlatellde.
jarenlang
in A
Atjeh,, heeft men ook
a
. 'Gelijk
G
a
a
ill Z
Zuid-vVest-Celebes
de behaalde
overwinningen
niet doen
-W
-C
aa
- volgen door aafdoende lnaatregelen
voor
de
toekomst,
aa
, met
het natullrlijk
gevolg dat
het verkreg·en over-a
a gaandeweg
aa
wicht wedel" verlorell g·ing ell de g"roote inspanning'
goeen
a
bl~ivend voordeel opleverde..
Het duidelijkst blij]{t dit weI uit de geschiedenis onzer
verhouding met B
Boni,, waaraan
aa aa w~j in hoofdzaa,}{
aa de volgencle
bladzijden
willen w~jden..
a
R~jk van
IIn 11et midden der zeventiende eellW was
a het R
a
G
Gowa
Ret
had
in
1640
Boni
a op het toppunt zijner macht.
a
. H
a
1640 B
overWOllnen,, en schreef ook in de aandere staten
va·u
a
a ZZuid-West-Celebes
de wet voor.. T
Toen het,, in zijn overmoed,,
W
-C
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rooftocb.ten over zee ging ondernemen in llet gebied, del"
0
1. Compagnie,
het jarenlang
met dit lichaam
in
O.. I.
C
a
, lr\vam
a
a
a
aa
strijcl.. Herhaaldel~jlr
bleef
dit
overwinnaar;
telkens
werc1
aa
aa ;
vrede gesloten,, maar
aa telkens ook wedel'" verbroken..
A roe Pa
Pal aa k- lr a,
prill) s wiens vader
en
A
a, een Bonisch
B
a
grootvader
op last
van
Gowaa om Jlet leven
,,a
a
a 0a den vorst van
waren
gebracht,
in 1666
1666 te Ba
Batavia,
a
a
, kwam
a,
a a, oma de 11l1Ip der
Compagnie
tegoeu
zUne
en
onze
vijanden
te vragen
en daarb~j
C
a-R
_
a
a
aa
zijne hulp aa
aan te bieden.. Ret
gevolg daarvan
was
H
aa a
a dat,
a ,
onder S
a 11,, Gowa
S pee 1m a
G
a voor goed overwounell. werd en
Boni z~jne zelfstandigoheid
herkreeg-.. Ar,oe
Palakka
B
a
A
P
a a
a werd
in 1672,
1672, toe11 B
Boni ''8 vorst aafstalld
deed van
a
aa de regeering,.,
in diens plaats
gekozen..
'
aa
Uit dit zeer belrl.lopt overzichi blijkt dat
Boni en A
A roe
H
a B
Palakka,
}{rachtig
te b.ebben ge-Pa
a
a, na
a
a on8 uit eigenbelang
a
stennd,
aaJl
onze tusschenlromst te da:nken
- , hun aanziell
aa
aa
a
hebbell g~ehad.
~Iaar
a . A
aa mell kaJl
a niet zeggen,, clat
a het hesef
daurvan
t~id
levendig bleef!!
aa a lang-en
a
I
In de laa.tstverloolJell
jaren
hebben wij aals het ware
I
a a.
a
a
eene herhaling
a
, beleefd van
a v66r
a wat
66 twee eeuwen voorviel;;
het is daarom
weI vall
aa
a belallg,
a , hierb~j eenige oogoenblikken
stil te staan.
aa .
Omstreeks 1677
1677 - dus pas
O
a vijf jaar
aa na
a zijn optl"eden werd van
A roe PP aa I aa k lr aa getuigd dat
zijne ver-a A
a h~j "door
,
kregen grootheid en de vrees,, die hij g-eheel C
Celebes inboe-zemde,, zeer hoogmoedig werd;; hij had
a zulli: een ontzag
a
onder,, en gezag
over de hondgenooten,, dat
a
a hij vool' de
• I
Compagnie
in hooge mate
gevaarlijk
werd"n .
In 1681
C
a
a
aa
1681 deed
hij zijn zwager
ombrengen,
"aIleen
nit
Jla~jver
omdat
a
, ,a,
a
a deze
een getrouw vriend en. bondgenoot del' --Compagnie
was".
C
a
a ".
H~j deed,, ten opzichte der a
andere S
Staten,
H
a
, vr1j weI wat
a htl
wilde;; telkens voerde hij oorlog,, en de vertegoenwoordigers
del" C
Compagnie
waren
niet bij machte,
a
, hem te houden
a
a
binnen de perken van
het
in
1667
gesloten
tractaat,
a
1667
a aa , volgens
hetwelk de C
Compa,gnie
beslissen moest in de g~eschillen
a D
tusschen de bondgenooten (a
(art.. 25).
Hooge R
Regeering
25) . De
D ]ETgaf
1690 weI last,
a in 1690
a , de inbreuken op het tractaat
a aa tegen
te gaan
a,a ...• "doch met bescheidenheid en onder protestatie".
a ".
o

!5

o

o
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de g-eschiIlen tusschen '8
Com.-,
IIn 1694
'95 "waren
, a
' C
A
Pa
a
a
pag'nies
ministers
en
A
roe
P
a
I
a
k
k
a
ten
hoogsten
top
a
gestegen".
1696;; van
" . H~j
H overleed in 1696
a zijn opvolger werd,, bij
diens overlijden in 1714,
Compagnie
daar1714, getuigd dat
a de C
a
aa mede ',."van
a een zorgwekkend koning en moeil~jken
a persoon
ontslagen"
Zij het met mindel" energie,, - de radja
a
" was.
a . Z
a a van
a
Boni
had
de
traditie
van
A
roe
Pal
a
k
k
a
voortgezet,
B
a
a
a A
Pa a
a
, en
oorIog gevoerd wanneer
het hem lustte..
a
En
Compagnie
was
E de C
a
a buiten staat
aa dat
a te beletten.. Z~j
Z
had
Boni machtiggemaakt,
a
B
a
aa , maar
aa niet teg-eIijkertijd de
noodige waarborg'en
gellomen om te voorkomen,, dat
aa
a het
van
de
verkregell
macht
te
eenigar
tijd
misbruik
maken
zou..
a
a
a
- na
1714 kwam
Boni,, door herhaaIde,
aa
,
IIntusschen,, a 1714
a
B
binnenlandsche
onIusten en ongelukkig g-evoerde oorlogen
a
met \tVadjo,
t~jdelijk in verval.
Wa
, althans
a
a
a .
Het schijnt ons onnoodig-,, stil te staan
H
aa b~j het betrek-keIijk ,veinige,, dat
onzerzijds
in
de
achttiende
eeuw ten
a
a
opzichte vall
Boni geschiedde.. T
Toen B
Boni langzamerhand
a
B
a
a
a
wedel" tot hooger aa
aanzien steeg,, was
O.. II.. Compagnie
C
a
a de 0
nog
van
- slechts eene schaduw
a
a ,vat
a z~j eenmaal
aa was
a geweest,,
en aa
aan het einde van
Boni geheel
a genoemd tijdperk ·deed
B
wat
a het wilde:: het beoorloog-de onze bondg-enooten,, en
ontzago
zich
GOllvernementsgebied
daartoe
a
L niet,, zelfs het G
-L
aa
door te trekken.. Met
protesten tegen
onrechtmatige
daden,
M
a
a
,
;
met toegeefl~jkheid ook,, werd de schijn van
a ons oppergezag
a
eeniger mate
gehandhaafd;
a
a
aa ; maar
aa in wel'kelijkheid was
a ons
zedel~jk overwicht geheel verdwenen toen,, in 1812,
1812, de
Eng-elschen op C
Celebes ttjdelijk onze plaats
innamen.
a
.
E
aa
Opmerkelijk is het weI,, dat
O
a Boni,
B
, hetwelk zich nooit
meer aa
aan het contract
van
1667 g-ehouden had
a
a
a dan
a zijn
1667
belang
meebracht,
a
a
, bij geIegenheid van
a de overgaaf
aa van
a ons
bestuur aa
aan de E
EngeIschen,, daartegen
ernstig
protesteerde.
aa
.
Stond
niet in aart.. 66 van
Engelsch-S
a dat
a contract,
a , dat
a nooit een E
man
n.egotie of aanders geadmitteerd"
a "ter
a
" zou mogen worden
. .,
op het gebied der bondgenooten?? D
Door ondervinding wist
het dnt
bestuur,, kon doen wat
a het
a het,, onder ons zwak
a
verkoos,, en de vrees,, dat
het
optreden
del"
Engelschen
a
E
Z3
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verandering
kon brengen,, zal
aa
a
a op het protest weI
van
invloed
zijn
ge"\tveest.
a
.
Britsche B
Bestuur weldraa krachtiger
aa trad
a
IInderdaad
a het B
Ope. Het
stelde eischen,, waaraan
B
H
aa aa niet voldaan
aa werd;; Boni
bleef eene overmoedige
honding aa
aannemen,, en. in 1814
1814
grepen de E
Engelschen naar
g'eneraal
aa de wapens.
a
. Onder
O
aa
N
i
g
h
tin
g
a
II
werden
de
Boniers
binnen
hunne
grenzen
N
a
, B
terl1gg'edreven,, maar
niet dat
aa het blijkt
*
a het grondgebiec1
van
Boni-zelf
is betreden,, en Boni's
a B
B
' vorst a,achtte zich aaIler-minst over,vonneu.. N
N og in hetzelfde jaar
hij
aa verklaarde
aa
den oorlog aa
aan Soppeng,
Engelschen met hulptroepen
S
, dat
a de E
had
1815, toen S
Soepaa zich tegen dezen
a bijgestaan;
aa ; en in 1815,
verzette en Ta
Tanette,, zich aa
aan de zijde van
Boni scharende,
a B
a
,
invallen
deed op ''8 G
Gouvernementsgebied,, kon men weI
a
zeggen dat
de indruk,, door N
Nigh tin gall
a
a I I ''s optreden
gewekt,, geheeI verdwenen was.
Eene nieuwe,, krachtige
a . E
a
expeditie zou noodig' wezen OID,, in g'eheel ZZuid West-Celebes,
W -C
,
de orde te JJ.ersteIlen; g'een wonder dat,
a , b~j het herstel van
a
het N
Nederlandsch
g'ezag
Britsche bestuur
a
1816, het B
a in 1816,
onmiddellijk bereid was
aldaar
a het beheer a
aa aan
aa de onzen
over te dragen.
Den I1gen A
Augustus wapperde
de Nedera
. D
a
N
landsche
vlag
wedel'
te
Batavia,
reeds
den
7en
October
a
a
Ba a a,
T
O
was
Makassar.
a dat
a ook het geval
a te Ma
a a .
De
was,
D 'toestand
a
a , op dat
a oogenblik,, in hoofdzaak
aa aldus:
a
:
Tanette hield het gouvernementsgebied ten N
Noorden van
Ta
a
Maros bezet;; Boni
was
Ma
B
a meester in onze districten in de
Bergregentschappen
en in eenige landschappen
nab~j
Boele-B
a
a
a
a
B
komba.
Natuurlijk volgden nll onzerzijds
aanmaningen
om
a . Na
* aa
a
zich binnen de eigen. grenzen terug te trekken,, maar
aa zij
baatten
niet,, en weldraa was
a,a
a de verhouding zeer gespannen.
a
.
Toch
achtten
onze
autoriteiten
te
Makassar
in
1818
"alle
T
a
a
Ma a a
1818 ,a
offensieve defensie onberaden"
,a
a
" en deze "allerzinds"
" in
strijd "met
het heilzame
oogmerk 'om in rust en vrede te
,
a
blijven".
".
V 001" deze meening is,, gegeven de toestanden
waarin
V
a
aa
men verkeel"de,, veel te zeggen:: het N
Nederlandsche
bestuur
a
miste de macht,
a
, om zich overal
a in IIndie behoorlijk te doen

-
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gelden.. Maa
Maar men kon toch moeil~ik van
a
a het behoud van
"rust ell vrede"" spreken op het oogenblik c1at
a men feitelijk
in oorlog was
Boni en Tanett.e,
a met B
Ta
, die onze districten met
gelveld vermeesterd hadden
en nn bezet hielden.. Inderdaad
a
I
a -a
werd,, door onze houding in de eerstvolgende jaren,
a , voor
de inlandsche
vorsten op Celebes
onze zwalrheid
volkomen
a
C
a
duidel~lk;
; en een feit is het dat
a de geringe kracht,
a , ODzer-zijds tegen oDze vijanden
ontwikkeld,, gaandeweg
onze
a
aa
vrienden,, zooals
a Gowa,
G a, met ,veinig aachting'- deed opzien tot
den bondgenoot van
a wien het weinig~ te duchten en weinig te
wachten
had.
Reeds in 1822
1822 zag
a
a . R
a het bestullr in de honding
van
Go\va
eene
a
an"vijzing,
hoezeer
ook de goede verstanda G a
aa
,
a hO'uding met de bevriende vorsten g'evaar
aa liep,, ""vanneer
a
onzerzijds volh3;rd
werd in onze slappe
houding tegenover
a
a
Boni en Ta
Tanette..
B
Met llet oog
M
00
- 0, op de-- tegen woordige olnstancligheden
a
is het van
belang',
op
deze
be~chou,wing'
van
1822
aan-a
a ,
a 1822 de aa
c1acht
te vestigen..
a
Men zag
Batavia
optreden,,
M
a toell te Ba
a a weI in,, dat
a krachtig
a
het verdrijvell des vijands
van's
aalthans
a
a
a ' gou verneJ-llents
g'l'ondgebied,, dringend noodig was.
Thfaar e1' we1'd elders
a . Maa
zooveel reeds van
onze
k1'ijg'smacht
g'evorclerd,
a
a
, dat
a voorloopig'
nog aa
aan g'een e-xpeditie naar
Iron worden
aa ,Zuid-Celebes
-C
gedacht.
a .
De "onderhandelin.goerl"
g'erekt tot 1824,
D
,
a
" werde]~ -nlzoo
,.
1824,
toen de G
GOll verneur-Generaal
-Gaa VVaIl
a de rea
C a p e 1111 en zich
persoonl~jk
Makassar
van
4 naar
aa Ma
a a hegaf,
a , ten einde de zaken
a
a
Celebes
in
het
g'oede
spoor
te
brerlgoen.
Ret
contract
C
. H
a van
a
1667 was
1667
a geheel verouderd en thans
a niet meer bruikbaar,
aa ,
volstrekt noodig'.
_I-l1iellWe overeenkomsten ,varen
a
.
.
Boni stelde daarb~j
den eisch,
B
aa
(-, , dat
a b.et de vroeger gell- surpeerde,, door het B
Britsche tusschenbestuur
en
daarlla
-a
aa a
niet meer erkende suprematie
over
de
andere
"bondgenooten"
a
a
,
"
P
zou herkrijgen,, - ' iets wat
a onmogelijk kon worden toe-,'
-,
gestaan.
De verhouding verbeterde er niet 0p,, toen reeds
aa . D
tijdens het verblijfvan
Gouverneur-Generaal
Makassar
a den G
-G
aa te Ma
a a
}{rijgstochten werden ondernomen naar
Tal1ette
en
Soepa,
aa Ta
S a,
die zeIfs
zaakgoelastig-aen
naar
Land-' ge-vveigerd hadden
a
aa
a
aa den La
o
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slaag'de,
aa
. De
D expeditie teg'en Tanette
a
aa
,
maar
Soepa
aa die tegen S
a mislukte.. De
D Gouverneur-GeJleraal
G
-G
aa
a
had
iJlmiddels luet de meeste vorsten nieuwe contracten
a
gesloten,, en Jreerde naar
aa Batavia
Ba a a terug,, voordat
a de indrllk
vall
Soepa
a de teg"en S
a geleden nederlaag'
aa was
a "\Jveggenomen.. De
D
O'lerUloed va-n
Boni was
a B
a groote1' clan
a ooit..
Van
III e n- had
V
a 11 d ere
C ape
a
a g-edll1'ende zijne persoonlijke
.aa
aallwezig'heid
te Ma
Makassar
de
a a onc1ervonden (lat
a -- llaar
aa
llitdrulrking vaQ.
den lateren
Gouverneur-Generaal
Mr.. P.
a
a
G
-G aa M
P.
M~j e1',, die de officieele stukken raadpleegde
- "door
ver-M
aa
,
ouderde misbruiken en eene hoogst schadelijke,
aIle palen
van
a
,a
a
a
gezou(le staatkllnde
overschrijc1ende toegeefltjkheid,, vroeg"er
aa
en tot in de I-aa
laatste t~jden aa
aan de illlandsche
vorsten bewezen,,
a-a
het E
Europeesch g"ezag'
was
a(), aldaar
a aa tot die laagte
aa
a gedaald,
aa ,
(lat
kon worden aanders dan
naam
a het niet geacht
a
a louter in Daa
te bestaan,
voor het G
Gouvernement
aa , zoodat
a er ten laatste
aa
geen aandere ke"us
overbleef dan
op
a 6f
6 zijn zetel op Celebes
C
te brekell,, 66f zijn g'ezag
met
klem
en
waardigheid
te
hera
aa
stelIen".
".
Vier dagen
11adat
V
a
a a de Gouverneur-Generaal
G
-G
aa vertrokken
\vas,
Boniers den str~id door eeD. inval
a , openden de B
a te (loen
in onze "noordelijke
afdeeling"'.
gevolg
,
a
" . Ret
R
I claarvan
aa a ,vas,
a ,
eindelijk,, de expeditie van
g~eneraal
Van
Gee
n,
in
llet
a
aa V a . G
,
beg'in van
a 1825.
1825 .
Die expeditie had
troepen werden
D
a weI succes:: ''s vijands
a
verslagen,
Boni,
a
, de hoofdplaats
aa
B
, vanwaar
a
aa de vorstin en hare
a
rijksgrooten
- maar
-a gevll1cht waren,
a
, werd bezet,, aa de over-winning ,verd niet voltooid;; de vorstin Lkwam
niet in
a
onder,verping,, er werden g'een waarborgen
v~rkreg"en
voor
een
aa
9
rustig'er toekomst.. De
D troepen kee1'den terug,, en de uit-werking del' expeditie was
a niet veel Illeer dan
a Beene ttlchtiging,
-,
,
,
zonder belangrijke staatkundige
gevolgen;; aaIleen was
aa
a dit
bereikt,, dat
a wij wecler meester -waren in al
a onze districten..Maar
Maa
Boni
bJeef
vija-ndig,
al
onthield
het
zich
van
optreden
B
a
a vijandig
a,a
op ons gebied.. Men
had
a onderwerping goeeischt met (le
M
bedreiging dat
land
te vuur en te zwaard
a het gansche
a
a
aa
verwoest,, onze tegenstanders
tot in de ontoegankel,jkste
a
a
schuilhoekell vervolgd zouden worden . .• H
Ret doel werd
0

Z3
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evenmin bereikt aals de bedreiging uitgevoerd.. B
Boni trad
a
niet toe tot het contract
van
1824,
en
de
vorstin,
die
tot
a
a 1824,
,
1835 het bestuur voerde,, verklaarde
dat,
zij leefde,,
1835
aa
a , zoolang
a
z\i eIken Europeaan
aa grondgebied waagde
E
aa die haar
aaa te betreden,,
tel" doocl ZOll laten
breugen . . . .
a
VoIledigheidshalve
- aaI mag
V
a
a dit aartikel geenszins op
volledigheid aanspraak
maken!
- teekenen wij hier aa
aan
aa
aa
a
! dat
Gee n, na
Boni,, noga Van
V a G
a zijn terugkeer uit B
- Soepa
S
a tot
onderwerping- bracht
en dat
Tanette,, tot 1845
1845 toe,, bij
a
a in Ta
herhaling
moeilijkheden te overwinnen ,vare11.
a
.
a
Wat B
Boni betreft,, -- men had
Wa
a zich tevreden gesteld.
met "half
V 66rdat
" . V66
a de expeditie werd ondernomen,,
, a wer]r".
was
gericht tot de
a door ons bestuur eene proclamatie
a a
"koningen,, grooten en vorsten"" van
Celebes,, waarin
he1"-,,
a C
aa
innerd werd aa
aan de verplichtingen welke B
Boni had
a gehad
a
aan
van
Gowaa hadden
verlost,,
aa ons,, die het van
a de slavernij
a
a G
a
en aa
aan de wijze waa1"op
het die verplichting-en was
aa
a nagea komen.. IIn het manifest
stonden o.. a.
a
a . deze woorden:: "doch
zoo het voortgaat
aa zich tegen zijn weldoener te verzetten,,
dan
heeft het R
Rijk van
Boni zijne geheele vernietiging
a
a B
0 te
wachten,
zoo
zeker
als
de
zon
en
de
maan
aan
den
hemel
a
aa
aaa
,
schijnen".
".
IJdele grootspraak!
IJ
aa ! zoo zullen,, dunkt OIlS,, de toeg-e-sprokenen,, althans
sommigen hllnner,, weI gedacht
hebben,,
a a
a
toen zij zagen
met welke uitkomsten wij ons tev1"eden stelden..
a
Inmiddels
brak
Java
uit die aIs"de
JavaI
a op Ja
a de opstalld
a
a ,, Ja
aoorIog"
beschreven
is,
en
het
was
voor
ons
bestuur
een
"
,
a
geluk dat
Gee n zijne krijgstochten niet verder had
a VVan
a G
a
voortgezet.. Maa
Maa,r met dat
het staatkundig
doel
a aaI,, aa
tegenover B
Boni was
a op verre na
a niet bereikt;; men stelde
zich tevreden met de overtuig-ing,, dat
Boni het niet licht
a B
meer wagen
zoude,
ons
grondgebied
aan
te
vallen
en ,,"hoopte"
,
aa
a
"
a
verder -- gelijk in latere
jaren
ook zoo dikw~jls geschiedde ---"
a
a
op de goede werking van
tijd".
a "den
,
".
De zoo veelvuldig aa
aangeprezen "weg
van
D
,
a geduldig
afwachten"
kan
somtijds
tot
het
doel
leiden,
maar
a a
" a
, aa voert er
in den regel verder van
af.
a a .
N a de krijgsverrichtingen va;n
Na
a 1825
1825 werd onzerzijds een
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naar
Boni gezonden,, om,, ,a
"als laatste
poging
aa
aa B
aafgevaarcligde
", dat
a
tot aa
aauknooping van
vriendschappelijke
bet-rekkingen",
a
a
rijk tot den vrede aa
aan te manen.
Natuurlijk baatte
die
a
. Na
aa
a
,
a
.
"laatste
poging""
niet,
want
zij
was
een
bewijs
van,
zwakheid.
a
a
.I
a-a
"
,
,
a
Aan eene tweede expeditie,, die tot eell gezonder toestand
Aa
zou leiden,, kon in de eerste jaren,
van
a
a
a
, door den stand
zaken
op
Java
en
Sumatra
'8
Westkust,
onmog"elijk
,vorden
W
,
a
Ja a
S
a a'
gedacht;
1830 kwam
het "stelsel"
a
,
" van
a VV aand en
a
; en 11ft
a 1830
B 0 s ch,5 dat
del' meeste B
Buitenbezittingen
aa
B
a tot v6l"waarloozing
a
leidde,, meer en meer in toepa,ssin.g".
Een l(raclltig
optreden
a
. B
, a
"!
op C
Celebes zou schade
doen aa
aan het "batig
slot"!
a
Men was
tot onder-a
a
M
a dus weI verplicht,, zich jarenlaug
handelingen
te bepalen,
van
, gebruik makende
a
a
-gunstige
a
a
aa had
a
omstandigheden,
Schijnbaar
a
, aals die zich voordeden.. S
men daarmede
succes:: in 1838
1838 werd met B
Boni vrede gesloten,,
aa
en een volgend vorst had
1846 a zelfs de welwillendheid,, i l l 1846
acht
jaar
later!
het
contract
van
1824,
te
beeedigen.
a
a
1824,
8
.
! a
aa a

1\faar feitelijk veranderde
de verhouding tusschen beide
Maa
a
partijen
niet..
a
. daarmede
aa
Boni e1" in 1850,
1850, na
minzame
vertoogen
.AIs B
a
a eindelooze
.
A
toe gebracht
w~as,
te
erkennen
dat
de
landeu
aan
de Tomia
aa
T
a
,
a
a
nibocht,, op de Oostkust
van
Celebes,
waar
het
gezag
uitC
,
aa
a
O
a
1851 de
oefende,, niet tot zijn gebied behoorden,, volgde in 1851
verklaring
dat
bestaanden
toestand
aa
a
a
a
a het i.n den reeds lang
geene verandering
'\venschte te brengen;; indien ons bestuur
a
daarin
wijziging verlangde,
e1e beslissing aan
aa den
a
, zou Boni
B
aa
Al1erhoogste
overlaten.
Dit
ant"voord
was
eene
formeele
a
Wa
a
. D
A
uitdaging,
de Gouverneur-Generaal
dat
a
G
-G
aa antwoordde
a
a
, ,vaarop
aa
het GOllvernement
onherroepelijk bleef volharden
in zijn
a
G
besluit,, om het gezag
in han~en
te nemen
a
a in die landen
a
en desnoods lllet klem te handhaven,
, zoodra
a dit noodzakelijk
a
a
a

zou worden geacht.
a
.
a
In
werden onze bondgenooten als
I de volgellde j'areu
a
de on.derhoorigen van
behandeld;
; oDze Gouverneur
G
a Boni
B
a
door Boni
beleedigd;; op allerlei
wijzen minachting"
jegens
a
a
B
ons gezag
aan
den
dag
gelegd.
a
.
a aa
Het
a 1859-60.
1859-60 .
R einde was:
a : de expeditien van
Het
zou
goeen
nut
hebben,
hier
het
verloop der krijgs,R
,

o.0 .

E.
F. IV
IV 12
12

2.8
28
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tochten te volgen.. W
'Vij herinneren slechts,, dat
a de eerste
expeditie onder generaal
S
t
e
in
met
z
echec
leed,, en
aa
S
binnen weinige maanden
aa
-a door een tweede onder generaal
aa
Van
S wi e ten gevolg-d werd,, die volkomen slaagde.
a
S
aa
.
De vorstin vluchtte;; de rijkssieraden
- het symbool
D
a
van
het gezag
vielen in onze banden,
was
a
a
a
, het land
a
a
overwonnen.. Z
Zoo ooit,, dan
was
het
nn
de
g-elegenheid
a
a
geweest om,, krachtens
het recht van
a
a overwinning,, zoodanige
6 a
regeling·en te maken
dat
a
a wij in de toekomst het heft in
handen
bleven houden,, -- dat
niet meer in de
a
a het land
a
mogelijkheid zoude kunnen komen om in den vervolge op
nieu'\v groote moeilijkheden in het leven te roepen.. Het
zou ook niet onbillijk geweest zijn,, ''indien men Boni,
B
, dat
a
ons zoolang
had
a
a getrotseerd en ons zooveel geld had
a gekost,,
onze uitgaven
had
betalen,
a
a laten
a
a
a
, door b.. v.,
., zonder schadeloosstelling,, daar
aa in-- en uitvoerrechten te heffen..
1\iaar men deed noch het een,, noch het andere
Maa
a
. vVel
W
werden het zuidelijk deel des lands
a
((de tegenwoordige OosterO
districten)) en een paar
van
Boni aafgescheiden en
aa eilanden
a
a B
aan ous gebied gehecht,, maar
Boni
bleefbestaan;
B
aa
aa het land
a
aa ;
het werd aals "leenrijk"
A
-r
0
ePa
1
a
k
k
a,
een
,I
" aafg-estaan
aa - aan
A
P
a
1
a
a,
aa
vorstentelg- die in 1845
en
1855
bij
de
keuze
van
een
vorst
1845
1855
a
was
wegens een lichaamsgebrek
a voorbijgegaan
aa
aa
((doofheid))
en ons nu, om over zijne tegenstanders
te zegepralen,
a
a
, tijdens
de expeditie trouw ter zijde gestaan
aa waar,
aa ,
aa had
a .
. .
. .. .. maar
mogen wij nu weI vragen,
waren
de
~vaarborgen,
dat
die
a
,
a
a
,
aa
vorst,, en vooral
zijne
opvolgers,
Diet
opnieuw
dezelfde
ro1
a
,
zouden spelen aals zoovele hunner voorgangers?
a
?
o zeker,, er werd een fraai
0
aa contract
a gesloten;; de papieren
a
waren
in orde.. Maar
bleef het dan
a
Maa daarbij
aa
a ook:: de geschie-denis van
Bonische
a bijua
a twee eeuw~n had
a doen zien,, hoe de B
vorsten zich aa
aan de contracten
hielden.
Deden
zij
dit niet,,
. D
a
dan
a zon men weder eene nieuwe expeditie kunnen uitrusten..
van
.Het is zeker goed,, gebruik te maken
a
a de inlandsche
a
bestuursorganen;
altijd in dien zin,, dat
a
; maar
aa dan
a Ltoch a
a zij
voldoende onder toezicht blijven en zich niet ongestraft
a
kunnen bewegen buiten de paden,
a
, door den overwinnaar
aa
bij contract
afgebakend.
a
a
a
.
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Januari
1860,
hij den
IIn de dagorder
a
a 88 Ja
a
1860, waarin
aa
oorlog met B
Boni voor geeindigd verklaarde,
schreef
Van
aa
,
Va
S
Swieten:: "Nimmer
DOg
is de macht
van
het G
Gouver-,N
a
a
a
nement op het eiland
Celebes zoo groot geweest aals thans;
a
C
a ;
eene betere kennis van
en eene goede ver-a het binnenland
a
kenning van
Tjenrana
a de rivier T
a a stellen ons in staat,
aa , dezen
invloed te behouden".
Was
het
eerste
yoor
het
oogenblik
" . Wa
aa , - - het laatste
waar,
was
Om,, op den duur,, een
aa
a dit niet.. O
inlandsch
VOl~st~
een Boeginees,
a
, en aalthans
a
B
, te doen beseffen
dat
a hij stipt den wil van
a zijn leenheer heeft te eerbiedigen,,
is meer noodig dan
In aandere leenrijken a terreinkennis.. I
de vorstenlanden
op
Java
b,.
v.
a
Ja a ,. . - hebben wij aambtenaren,
a
,
een door ODS bezoldigden rijksbestierder,, de noodig geachte
a
bezetting;
afwijking van
; daar
66 zou elke a
a het contract
a onmid-dellijk bekend,, de vereischte maatregel
daartegen
genomen
aa
aa
kunnen worden..
J\laar in B
Boni?? Z
Zooals
Maa
a beneden zal
a blijken,, hoort ons
bestuur sorns een jaar
aan hoogst
aa later,
a , dat
a de vorst zich aa
ernstig'e inbreuken op zijn contract
a heeft schuldig gemaakt
aa ;;
hij wordt terecht gewezen,, erkent schuld en gaat
aa dan
a weder
zijn g-ang
a
.. .. ..
.A
roe
1860, onderworpen genoeg.:
A
PPal
a 1 aa k k aa zelf was,
a , in 1860,
"Boni is thans
als een ingestort huis,, dat
Gouver..a
a
a door het G
,,B
nement ondersteund en wederom opgebouwd wordt,"
," zoo
Januari
,'sprak
a 11ij den 21en
21- Ja
a 1860;
1860 ; en hem persoonlijk,, zouden
wij zeg'g'en,, ontbrak
voIdoende geestkracht
om later
op
a
a
a
andere
wijze
te
handelen.
Trouwens,
tot
aan
zijn
dood
a
a
. T
,
aa
{1871)
aannemen dat
,(1871) kan
a men ook weI aa
a de indruk der ver-overing des lands
nog niet was
a
a uitgewischt;; die indruk is
pas
weg'g-evaagd.
zingt men in Loehoe
a later
a
aa . Tegenwoordig"
T
L
een liedje,, )vaarvan
1860 door
aa a de zin is dat
a het boompje,, in 1860
ons geplant,
boom is geworden dat
a , een zoo krachtige
a
a wij
het niet kunnen snoeien,, noch toppen.,, nooch zijne bladeren
a
afstroopen
.. .. .. c..
a
Het
schijnt .ons weI van
H
a belang,
a , voordat
a wij van
a de in
1860
getroffen
reg~elingen
afstappen,
er
de
aandacht
op te
1860
a a
,
aa a
vestigen dat
de
op
Boni
behaalde
overwinning
gevo~gd
werd
a
B
aa
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nederlaag
tegenover vVa-djo,
aa
aa
a , het
a
B
landschap
dat,
ten
Noord·en
van
BOlli
gelegeu,
dit
lanu
in
a
a
a ,
N
a
,
a
den str~jd had
bijgestaan;
aa ; een nederlaag,
a
aa , die,, ook ten-gevolge onzer eigen medeueelingen,, in ,de verschi,llende
3
landschappen
zeker niet onbekend bleef..
a
a
Den M
16en D
December schreef generaal
Van SSwi·eten
D
aa Va
aan
den
waarnemenden
hoofdvorst
o.
a.:
"Ik:
zonae U
U aals
aa
aa
. a. : ,.
vijand
kunnen behandelen,
a
a
, omdat
a gij de onzijdigheid hebt
geschonden.. Ik
I wil echter edelmoedig zijn en,, in stede van
a
verdelging,, vrede aa
aanbieden.. T
Tot dat
a einde roep ik U
U en
den R
Rijksraad
op om zelf,, of door een behoorlijk daartoe
aa
aa
gemachtigd
g-ezantschap,
een
verdrag-van
vrede
en
vrienda
a
a ,
a
a
schap
a te komen sluiten..
"Wij zullen U
voorwaarden
op-U geene onaannemelijke
aa
aa
.,.,W
leggen,, noch ODS in de inwendig-e aa
aangelegenhedell van
a Uw
U
land
mengen,, maar
dulden dat
a
aa wij zullen niet langer
a
a gij
U
aan
het
sluiten
van
een
contract
onttrekt".
U aa
a
a
".
Zes dagen
later
luidde het,, nog lrrasser,
aan
Z
a
a
a
, in een brief aa
den vorst en de R
Rijksgrooten van
Soppeng,, na
a S
a zware
a bedrei-gingen :: "Het
is mijn vast
voornemen,, niet met mjjne
,H
a
* ,
troepen terug te gaan
van
Boni geregeld
aa voordat
a de zaken
a
a B
zijn,, Soppeng
en Wa
Wadjo, een tractaat
S
a aa met het Gouvernement
G
hebben aangegaan,"
enz.
Den
31en D
December werd een
aa
aa ,"
. D
M
concept-contract
naar
g-ezonden met "ernstig"
aan-a
aa Wadjo
Wa
,
" aa
dringen,, een einde aa
aan het dralen
te maken.
lIen
a
a
. Den
D
Januari
1860 werd een ambtenaar
\Vadjo aafgevaardig-d
Ja
a
1860
a
aa naar
: aa Wa
aa
om het rijk "te
waarschuwen
tegen
degevolgen
van
het
,
aa
,
a
lange
talmen
in het ten uitvoer leggen der g-estelde eischeri".
a
a
".
Den
26en Januari
werd.. aan
Soppeng
a van
a S
D
26
Ja a
aa een gezantschap
a
medegedeeld dat
Gouvel"nement was,
a het de wil van
a het G
a ,
dat
Boni niet verlieten aalvorens de onderhana ,de troepen B
a delingen met S
Soppen.g,, Wadjo
en L
Loehoe tot een gewenscht
Wa
einde waren
,gebracht.
a
a
.
Maar .. .. .. ten aa
aanzien van
de beide laatstgenoemde
Maa
a
aa
landschappen
was
allerminst het geval,
a
a
a dat
a a
a , toen de troepen
afscheid namen
van
Boni'8
,,,Het opofferen
a
a
a B
' grondgebied.. ,,!
van
menschenlevens
en
het
maken
van
nieuwere
kosten
a
a
a
voor een verdrag
van
fictiev& waarde,
a
a
aa
, zou een daac1
aa van
a
Z-5
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roekeloosheid zijn geweest,"
a.
," zoo heette
. Maa
het U1I;; men maakte
bonne
mine
a
ma~lIVai8
jeu.
Maar toen
aa
, 6 a a
eindelijk,, door een voor ODS gelukkigen. samenloop
van
a
a
omstandigheden,
met Wadjo
gesloten
a
a
Wa
, in 1888
1888 een contract
werd,, noemde de regeering* dit een "belangrijk
resultaat"
, a
aa "
onzer aanrakingen;
aa a
; toen noemde zij de verkreg-en behoor-lijke regeling der verhouding met Wa
Wadjo van
a groot belang
a
....
..
toen heette het niet meer,, als
1860:: wat
a na
a het echec van
a 1860
a
kan
'vVadjo schelen!! M
Men had
a OIlS eig-enlijk
(
Wa
a trouwens,, in
den tusschen beicle jaartallen
verloopen tijd,, genoeg moei-aa a
lijkheden Inet Wa
"'\tVadjo gehad.
a .
~raar
deze
vallen
buiten
het kader
van
Maa
a
a
a dit opstel,, even-altijd!
aals de beeindiging,, op papier
a onze geschillen
a
a
I van
met L
Loehoe door het contract
van
September 1861.
a
a S
1861 .
W"ij hebben omtrent de verhouding tot Wadjo
in 1859
1859
W
Wa
en 1860
1860 eenige uitvoerigheid betracht,
a
, ook om te doen
uitkomen dat
a nlen voorzichtig moet wezen met bedreigingen,
als
a men Iliet van
a plan
a is,, zoo noodig de daad
aa bij het woord
te voegen.. G
Gelijk in 1825,
van
1825, toen men het Rijk
R
a Boni
B
zon "vernietigen",
,
", sloeg men toch eigenlijk een d waas
aa
figullr..
Als zoo dikwijls in onze IIndische geschiedenis moet
A
worden geboekstaafd:
-- S
aa : na
a groote krachtsinspanning
a
a
S t e i n-met z en VVan
S wi e tell beschikten beide over 3300
a S
3300 man
a
troepen en de eerste over 12,
12, de laatste
over 88 oorlog-aa
schepen -- behaalde
men de overwinning,, maar
aa
aa zorgde men
niet voor de toekomst.. M
Men stelde zich te zeer tevreden
met den schijn,, maar
regelingen,, dat
aa trof niet zoodanige
a
a
niet te eeniger tijd dezelfde krachtsinspanning
opnieuw zon
a
a
a
worden vereischt.. G
GellIkkig,, kunnen wij zeggen,, heeft men
in de laatste
jaren,
Atjeh,, en in D
Djambi,
aa
a
, en
4 in A
a
, eene aandere
richting gevolgd;; daar
aan a
alle verzet
aa rust men niet totdat
a aa
een
einde
is
gemaakt,
niet-alleen
voor
het
oogenblik,
aa ,
-a
, maar
aa
voor goOO.. D
Doet-- men dat
aIle krijgsverrich-a niet,, dan
a zijn a
bingen,, al
a hebben zij tijdelijk goede uitwerking,, toch eigen-lijk ten slotte nutteloos..
W ij keeren. thans
tot de geschiedenis van
terug..
W
a
a Boni
B

-
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Onder het bestuur van
A roe PP aa I aaIr k a,
a
A
a, die zwak,
a ,
toegefelijk en vreesachtig
van
aard
was,
deden
zich
geene
a
a aa
a ,
onoverkomelijke moeilijkheden VOOI·:: hij had
a onzen stenn
noodig,, en onder die omstandigheden
bleef onze invloed
a
voldoende.. Bij
de quaesties,
B
a
, die zich 80ms voordeden,, be~.-I
hoeven wij derhalve
niet stil te staan.
a
aa .
Hij
overleed
in
1871
en
werd
door zijne oudste dochter
H
1871
opgevolgd.. IIn de
had
- eerstvolgende jaren
a
a ons bestuur te
kampen
met de tegenwerking,, die uitging· van
de vele
a
a
afstammelingen
van
ver-a a
a vroegere vorsten,, maar
aa gaandeweg
aa
beterden de toestanden
en verhoudingen.. IIn 1894,
a
1894, na
a de
overvalling
onzer troepen op L
Lombok,, bood de vorstin hlllp-a
troepen aa
aan.. Korten
tijd daarna
(Februari
1895)
K
aa a (F
a
1895) overleed
zij .. .... en van
a dat
a oogenblik af begonnen de moeilijkheden,, in de eerste plaats
met de keuze van
aa
a een opvolger..
Er waren
drie pretendenten:: de prins-gemaal,
E
a
aa , een
Gowasche
prins;
de
r~jksbestierder,
halfbroeder
der
over-G
a
;
,
a
leden vorstin,, en de dertienjarige
dochter van
a
a deze.. De
D
rijksgrooten wilden van
a den eerste niets weten:: hij had
a in
de verloopen jaren
zich meer dan
a
a geoorloofd was
a met's
' lands
a
zaken
bemoeid,, en was
een heerschzuchtig
a
a blijkbaar
aa van
a
karakter.
Zij kozen voorloopig de minderjarige
prinses,,
a a
. Z
a
onder voorbehoud dat
aan
ons
bestuur
de
eindbeslissing
a aa
aaD. dHze,, hoe die ook
zoude overblijven en dat
a men zich aaD.
uitvallen
mocht,, onderwerpen zou..
a
Toen nu de G
GouverJieur van
zich persoonlijk
T
a Celebes
C
naar
Boni
begaf
om
na
onderzoek
eene
beslissing
te nemen,,
aa B
a
a
bleek hem,, volgens de officieele verslagen,
dat
de
"overgroote
a
, a
,
meerderheid"
" met de keuze der prinses bedoeld had,
a , de
eindbeslissing gemakkelijk
te maken:
a
a
: had
a men een der beide
andere
pretendenten gekozen,, dan
a
a zou het moeilijk geweest
zijn hem weder op zij te schuiven.. ..
De stemming,, zoo
.. D
heette het nu,, was
algemeen ten gunste van
a nagenoeg
a
a
a den
rijksbestierder!!
Daar de Gouverneur
in B
Boni B
geen G
Gowa'schen
in.vIoed
Daa
G
a'
wenschte - die bij keuze del" prinses Diet aachterwege
zou blijven - gaf
a hij te kennen dat
a ook van
a onze zijde
de keuze van
den
r~jksbestierder
gewenscht
was;
a
a ; en daarop
aa
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a het vorige besluit,, tot vorst
verkozen..
a ,
Onze indruk is,, dat
O
a de prinses eigenlijk de eenige was,
aa
die reckt had
ook
a op den trDon,, en dat
a men haar
aa daarom
gekozen had;
a ; dat
a daarna
aa a de rijksbestierder de rijksg1"ooten
heeft bewerkt,, en de G
Gouverneur e1" ten slotte is ingeloopen..
aan ons gehechte leenvorstin van
ZZeker is het,, dat
a
a de zeer aa
Tanette
na
den
afloop
der
verkiezing
aan
onze
ambtenaren
Ta
a
a
aa
a
a
verweet,, dat
mogen doen
a zij de aaloude aadat
a niet hadden
a
schenden,, die aIleen
personen van
Loehoesch vor-L
a
a "zuivHr
,
stelijk bloed"
Boni,, - en e1" de
" toelaat
a B
aa tot den Ctroon van
waarschuwing
bijvoegde dat
vruchten niet aachter-aa
a de wrange
a
wege zouden blijven,, daar
aa de gekozene niet de eig'enschappell
a
bezat
a die voor een vorst noodig waren.
a
. WeI
W61 heeft de er-varing
sedert de juistheid del" voorspelling bevestigd!!
a
Zouden de zaken
niet aanders geloopen zijn wanneer
de
a
Z
a
prinses gekozen was
eu,
gedurende
hare
minderjarigheid,
,
a
a
,
a
het bestuur aa
aan een regentschap
onder
ons
actief
toezicht
a
a
was
a opgedragen?
a
?

De nieuwe vorst,, La
Kraeng'
Segerie,,
D
La Pawawooi
Pa a
S
K
a8
verbond zich,, v66r
zijne
erkenning
als
zoodanig,
tot
getrouwe
a
a
,
66
naleving'
van
het
bestaande
politiek
contract
en
tot het
a
a
aa
a
sluiten eener nieuwe overeenkomst..
Dit nieuwe contract
werd den 16en
Februari
1896 g'e-a 1896
D
a
M F
sloten;; met het oog op de later
gevolgde handelingen
van
a
a
a
dell leenvorst is het noodig,, op enkele aartikelen de aanaa dacht
te vestigen..
a
In
en landsg'rooten
I het eerste erkennen "bestuurders
,
a
van
Boni"
met zijne onderhoorigheid LaLaa
B
" dat
a hun land,
a
moeroe,, "uit
kracht
van
overwinning"" staat
a
aa onder onze
,
a
Souvereiniteit en beloven zij aan
aa ons bestuur "trouw,
,
, ge-S
hoorzaamheid
en
onderwerping."
I
aa
."
V olgens aart.. 33 wordt het landschap
a
a in leen afg'estaan
a
aa
aan den vorst,, "onder
uitdrukkelijke
voorwaarde
van
stipte
a
aa
aa
. .,
en trouwe na]roming
(zijner)
) verplichtingen."
."
a
(
Art.
12
luidt:
"De
bestuurders
en
de
landsgrooten
van
a
a
A . 12
: ,D
Boni,
zllilen
met
het
N.
I.
Gouvernement
steeds
vrede
en
B
,
N. I. G

,r
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oprechte vriendschap
"Zij verbinden zich
a onderhouden"
" .. .... ,Z
evenzeer,, vrede en vriendschap
te
onderhouden
met de naa
aburige
of andere
tot het g'rondgebied van
Ned.. Iudie
,
a
a N
I
8 be-hoorende inlandsche
landschappen,
, en zullen mitsdien zonder
a
a
a
voorkennis en toestemming van
Gouvernement van
N. I.L
a het G
a N.
tegen zoodanig-e
landschappen
geen vijandelijlrheden
plegen,,
a
a
a
a
noch daartoe
uitrustingten
of voorbereidselen maken,
aa
a
, noch
versterkingen binnen het landschap
Boni opwerpen..
a
a B
"Ook zullen z~j zich niet meng"en in de aa
aangelegenheden
,,O
van
inboorlingen van
hun land,
landa
a , die in de naburige
a
a a
schappen
mochte.n g"evestigd
a
a zjjn."
."
Naar Iuid van
13 ziet het bestuur van
Boni af
Naa
a
aart.. 13
a B
"van
aIle vermeende rechten op landen
buiten de kusten
, a
a
a
,,
van
Boni,, of eenig eiland
buiten die
a het rijk in de golf van
a
a B
golf gelegen,, of op eenige suprematie
over aandere vorsten,,
a
bondgenooten van
Gouvernement."
a het G
."
Bij
art.
25
verklaart
het
Bonisch
bestuur o.a.
het
B a . 25
aa
B
.a. "in
,
bijzOJlder zich te onderwerpen aa
aan aaIle regelingen,, welke
het G
GOllvernement van
N.. I.
vast
te
N
a
I. mocht goedvinden
a
stellen omtrent de exploitatie
van
en omtrent het
a
a pachten
a
heifen van
van
a rechten van
a de vaartuigen,
aa
, welke de havens
a
a
Boni
aandoen,
zoomede
van
de
aldaar
inen
uitgevoerd
B
aa
,
a
a aa
wordende goederen."
."
Andere bepaling"en
van
komen beneden
A
a a
a het.. contract
a
nog tel' sprake;
is noodig
a ; de kennis del' boveng-enoe.mde
.
tel" beoordeeling,
- , in hoever de leenvorst zijne beeedigde
8
verklaringen
heeft
gestand
goedaan.
a
'
a
aa .
.Alvorens
dat
A
a na
a te gaan,.
aa- ,, willen wij herinneren dat
a het
a
bestuur,, bij zijne optreding,, bezwaarlijk
hooge verwachtingen
aa
a
van
a hem kon koesteren,., het kende hem van
I 1860,
1860,
a vroeger!! In
toen de landschappen
Kadjang
en S
Sindjai
Boni afgea
a
Ka
a
a van
a B
a
scheiden en onder ons rechtstreeksch bestuur gebracht
waren,
a
a
,
had
het hem a
als regent daar
aan het hoofd gesteld,, maar
a
aa aa
aa
als zoodanig
had
beanta
a
a hij g-eenszins aanaa de verwachtingen
a
a woord.. H~j
H vAstigde zich niet in zijn regentschap,
a , Inaar
aa op
Bonisch grondgebied,, in strijd met de voorschriften;; kne-B
velde de bevolking,, en gaf
aanstoot door eene
a grooten aa
Christenvrouw,
een E
Europeaan,
C
, weduwe van
a
aa , Qpenlijk tot
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eind was
H
a c1at
a hij,, oJ.} ODze vertoogen,,
door zijn vader
werd tpruggeroepen en zich te Tjenrana"
a
T
a a,
in'- het N
N oorden van
Boni,, vestigde.. O
Ons bestuur had
a B
a in
1890 tegen zijne benoeming tot rijksbestierder echter geen
1890
bezwaar
zijnde
aa g"emaakt
aa
((ook volgens het destijas van
a lrracht
a
)..
contract
behoefde z,j onze goedkeuring)..
a
Wij moeten hierb~j echter ook vermelden,, c1at
a hij tijdens
W
de onlusten in de N
Noorderdistricten van
het
Gouvernementsa
G gebied,, veroorzaak·t
door het verzet van
K rae
Bon t 0
aa
a K
a II g" B
Bon to van
1868-1877, goede diensten schijnt bewezen
B
a
1868-1877,
te hebben;; daarvoor
)yerd hem eene gouden medaille
n1et
a
aa
gouden keten vereerd..
Betrekkel~jk kort na
B
a zijn optreden als
a leel1YOrst,, b~j
gelegenheid del" inhuldig·ing onzer Koningin,
K
- , ontving hij
van
Regeering de groote gouden ster van
a de IIndische R
a ver-dienste.. T
Toen deze hem door den G
GOllverneur werd uitge-reikt (D
(December 1898)
de vorst,, de landsg'rooten
en
1898) gaven
a
a
de })rinsen van
Boni "van
a hunne ingenomenlleid blijk door
a B
op inlaudsche
wijze aal tanc1akkende
met hunne ontbloote
a
a a
kris,, ongevraagd
opnieuw hunne trouw aa
aan het G
Gouverne---a
aa
ment te bezweren."
."
IIntusschen was
a toen reeds g·ebleken,, dat
a de vorst het
D.iet aal t·e nauw
met
zijue
contractlleele
verplichtingen
name
a
a .
a
Toen,, in Juni
1898,
voor de inlandsche
T
J
1898, de controleur
a
a
zaken
de T
Toradjalanden
in het binnenland
ten westen van
a
a a a
a
a
Palopo ((de hoofdplaats
van
Pa
aa
a Loehoe)
L
) bezocht,, bleek het dat
a
Boni
in
1897
Loehoe
behulpzaam
was
geweest
in
het
afslaan
aa
B
1897 L
a
a aa
van
a.anvaIIen
van
stammen,
a naburige
a
a
, en bij die g'elegen-a
aa
a
heid een gedeelte van
Toradjalanden
aan zich had
a bedoelde T
a a a
aa
a
onderworpen;; den vorst van
had
a Loehoe
L
a llij de schriftelijke
erkenning daarvan
radja
aa a aafgedwongen!! Den
D
a a werd natuura
lijk onmiddellijk 0l)gemerkt dat
ander in strijd was
a een en a
a
met het contract
art.. 12),
((zie o.a.
.a . slot van
a a
a
12), en hem werd
verboden,, verdeI' in de T
Toradjalanden
gezag
a a a
a nit te oefenen,,
dan
heen te zenden..
a weI er op nieuw strijdkrachten
a
Was het - mogen wij nUt weI vragen
- weI verstandig,
a
Wa
a
,
den man
drie
maanden
later
de
gouden
ster
van
verdienste
a
a
a
aa
toe te kennen?? Moest
hem dit niet op het denkbeeld
M
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brengen dat
een zoo ernstige inbreuk op het
a de Regeering
R
contract
niet hoog opnam,
a , dat
a die inbreuk haar
aa eigenlijk
a
vrij koud liet??
In
- aan
terecht-I ieder geval,
a, aa de in 1898
1898 ontvangen
a
a
.
wijzing stoorde h\j zich allerminst.
In
het volgende jaar
aa ontstonden e1" vijandelijkheclen
I
a
tusscllen Boni
en Wadjo.
aanleiding c1aartoe
was
aan
B
Wa
. De
D aa
aa
a aa
de zijde van
Wadjo te zoeken;; maar
had
a Wa
aa Boni
B
a niet mog'en
optreden zonder voorkennis en goedkeuring van
a ons bestunr
(art.
12).. Na
Nadat
een volledige
overwinning
had
(a . 12)
a Boni
B
a be-0
haald
- de Wa
Wadjosche kampong
Singkang,
meer
dan
aa
a
S
a ,
a 1000
1000
huizen tellende,, werd o.. a.
verbrand
riep
Wadjo
de hulp
a.
a
Wa
van
Boni aanschreef,
a ODS bestuur in,, dat
a nu den vorst van
a B
aa
,
zijne troepen terug te roepen.. Aan
werd voldaan.
Aa dien last
a
aa .
De G
Gouverneur van
Celebes bezocht kort daarop
D
a
C
aa
(Februari
1900)
hem
zijne
fout
(F
a
1900) den leenvorst,, en bracht
a
onder het oog,, er den nadruk
op
leggende
dat,
wanneer
a
a ,
a
de krijgskans
tell gunste van
Wadjo gekeerd was
a
a Wa
a en dus
de troepen van
dit landschap
het B
Bonisch gl'ondg'ebied
a
a
a
waren
binnengedrongen,, het gouvernement ill g"l'oote moei-a
lijkheden zou zijn geraakt.
aa . De
D leenvorst erkellde het voor-barige
zijner
handeling,
waarvoor
verzachtende
omstandiga
a
, aa
a
a
heden aa
aa,nwezig waren,
a
, en vroeg vergiffenis.
3 . "Nadrukkelijk"
,Na
"
werd hij daaI'o})
vermaand,
aa
aa , zich in den vervolge stipt aan
aa
het contract
te houden.. Maa
Maar het hielp niet:: ook daarna
a
aa a
werden gewa.pende
Boniers naar
Wadjo gezondell om aan
a
B
aa Wa
aa
de binnenlandsche
onlusten
deel
te
nemen.,., en de leenvorst
a a
deed zelfs in Wa
Wadjo belasting
heflen!! E
En wat
a
a weI te
zeggen van
het feit,, dat
November 1901
a
a deze in N
1901 naar
aa de
onder ODS rechtstreeksch bestuur staande
afdeeling Sa
SaIeijer
aa
a
eene ge,vapende
prauw
zond,, aaIleen eigen vlag
a
a
a voerende,,
met lastbrief
om
belasting
te
innen
van
de
daar
aanwezige
a
a
a
aa aa
Boniers?? B
Brntaler
optl~eden sch~jnt a
al haast
lliet mogaelijk,
B
a
aa
-,
zou men zeggen..
Tegenover L
Loehoe nam
Bo.ni meer en meer de houding
T
a
B
aan van
den
Dleester.
Als
in
1902 een in B
Boni gevestigd
aa
a
. A
1902
ArabieI'
zich
beklaagde
dat
hij
5~03
rijksdaalders
van
A a
aa
a
5203
aa
a den
vorst van
Loehoe te vorderen had,
a
L
a , vond de vorst van
a
a
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Boni daarin
aanleiding,, Loehoe
eene
boete van
B
aa
aa
L
a 18000
18000 rijks-daalders
op te leggen,, dezen eisch ondersteunende door
aa
400 gewapende
lieden,, waaronder
70
400
a
aa
70 met Beaumontgeweren,
B a
,
naar
Palopo (L
(Loehoe '8
aa Pa
' hoofdplaats)
aa ) te zenden en door de
bedreig"ing dat,
zonde worden
a , bij onwil om te betalen,
a
, alles
a
verwoest.. D
De kroonprins van
Loehoe bood nu betaling
del"
a L
a
5203 rijksdaalders
aan,, maar
van
Boni
5203
aa
aa
aa de gemachtigden
a
a B
waren
daarmede
Diet tevreden;; een C
Chinees,, de pachter
a
aa
a
del" monopolien
in L
Loehoe,, die te Palopo
rijk gevulde
8
Pa
llakhuizen
bezat
a
a en begreep dat
a de bedreig"ing geen ijdel
woord was,
betaa , bood toen aan
aa- de rest b~j maandelijksche
aa
aling van
1000 r~jksc1aalders
te voldoen;; dit geschiedde drie
a 1000
aa
malen,
zijne belofte niet meer te
a
, daarna
aa a schijnt de Chinees
C
hebben gestand
gedaan.
verdween 8203
8203 rijksdaalders
a
aa- . Aldus
A
aa
in de schatkist
van
Boni 's
a
a B
' vorst;; de Arabier,
A a
, die aanleiding
aa
tot de quaestie
geg-evell had,
a,
a , kreeg niets..
Ondanks
het stellig verbod van
Gouvernellr van
O a
a den Ga
Celebes
bleef
de
vorst
op
verdere
afbetaling
aandringen,
C
a
aa
, en
in het., begin van
1903 stevenden 20
20 gewapende
prauwen,
a
1903
a
a
,
met een lastbrief
van
Boni,, naar
Loehoe om in de stranda
a B
aa L
a kampongs
eene belasting
van
per
a
a
a
11 tot 10
10 rijksdaalders
aa
hoofd te eischen.. De
matigden
zich
bovenD lasthebbers
a
a
dien allerlei
rechten aa
aan ten aa
aanzien van
a
a rechtspraak,
aa , mono-polien
zee-- en boschproducten,
% van
a
- , in-- en uitvoerrechten..
Wie zich verzette,, ondervond de gevolg en:: 18
18 huizell
werden g'eplunderd en verbrand.
a .
Opmerking" verdient,, dat
O
a evenbedoelde prauweu,
a
, gelijk,de in 1901
1901 naar
Sale~jer
gezondene,
aIleen
de
vorstelijke
aa Sa
, a
vlag
yoerden.. 'Toch bepaalt
dat
a
aa
aart.. 15
15 van
a het contract
a
a
aIleen de N
Nederlanc1sche
vlag
mag
a
a
a
a worden gevoerd en de
leenvorst slechts Jlet recht heeft,, - onderf die vlag
a persoonlijk
zijn "standaarcl
, a aa . of herkenningsvlag"
- a 3
a " t~ doen waaien.
aa . . Ook
O
in dit opzicht dus miskenning del" stelling
als
leenvorst,
'
a
volkomen terz~jdestelling van
a het contract.
a .
Roever B
Boni '8
aa , blijkt nit het feit dat
B
' overmoed gaat,
a
een del" yorstenzonen zich te K
Kendari
van
O
a op de Oostkust
a
Celebes,
C
, vestigde,
aa
aa gez3lg
a uitoefende:: hij verklaarde
I - , en daar
aan
de
bevolking
dat
Kendari
aan
Boni
toebehoorde,
aa
a K
a
aa
B
, en
g
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G
weI tijdelijk aa
aan het Gouvernement
in leen afgestaan,
a
aa , maar
aa
nn door Boni
teruggenomen was.
herhaling
dus van
B
a . Eene
E
a
a
de honding van
Boni
in
1850.
a B
1850 .
R
Het ging van
Februari
a kwaad
aa tot erger.. In
I F
a 1903
1903 kwam
a
een gemachtigde
van
Boni's
a B
' vorst,, met een van
a diens zonen
a
en met zes prallwen
en een honderdtal
personen
a gewapende
a
naar
Kewa
(Noord-Flores)
op
gouver.nementsaa
K a (N
-F
) om daar,
aa ,
grondgebied dus,, de nalatenschap
op te eischen van
a a
a
a een
kort te,, voreu,, naar
men met reden. vermoedde,, op
aa
' vorsten last
a
's
vermoorde Boeginees.
de vertoogen
B
. Ondanks
O a
van
ouzen te Ma
Maumeri g~evestigden
posthouder werd de
a
Wedtlwe ongeveer
van
beroofd:: va:n
a
a alles
a geld en kostbaaraa heden,, tel' waarde
van
ongeveer
10.000
.....
aa
a
10 .000 rijksdaalders
aa
R
Het spreekt van
Gouverneu1 van
Celebei
a zelf,, dat
a de G
a C
telkens wanneer
daartoe
aanleiding
was,
a
aa
aa
a , protesteerde,, ver-maande,
aa
, verbood ...
. . . maar
aa nooit kon hij van
a zijne tusschen-komst goec1e gevolgoen ontdekken;; en l(ort v6'6r
af-66 zijn a
treden,, in Maa
Maart 1903,
moest
hij
G.
"W.
W.
C.
Baron
van
1903,
- G. W . W. C . Ba
a
Hoe veIl --- tot den vorst deze woorden richten:: "Boni
H8
,B
schiint de ill 1860
1860 ontvangen
les geheel vergeten te zijn en
a
al mijne vermaningen
in den wind te slaan.
a
a
aa . Dit
D is dus
m~jne laatste
waarSChtlWing.
zou m~j spijten wanneer
aa
aa
. Het
R
a
ik Z
Z~jne E
Excel1entie den G
Gouverneur-Generaal
-G
aa zon moeten
rapporteeren.
het G
Gouverneluent de gehoorzaama
. dat
a Boni
B
aa heid heeft opgezegd."
verg"iffenis
." De
D vorst vroeg daarop
aa
voor de door hem g"emaakte
fouten,, die volgens hem waren
aa
a
begaan
nit d.omheid
en armoede,
uit
niets
blijkt
dat
aa
a
, maar
aa
a
de opvatting
zijner
plichten
sedert
veranderd
is.
Zelfs
weia
a
. Z
gert hij hardnekkig,
a
, tot in den jongsten t~id,, mede te
werken tot eene overdracht,
del' in-a
, tegen schad.eloossteIling
a
en uitvoerrechten,, waartoe
hij volgens aart.. 25
2-5 van
het
aa
a
COlntract
verpIicht is..
a
1

Aldus is het weI duidelijk geworden,, dat
1860
A
a de in 1860
getroffen reg~elingen sIechts tot moeilijkheden hebben geleid..
Het zelfbestuur is de be'volking niet tot voordeel;; de vorsten,,
H
, 'Slechts op eigen grootheid en rijkdom bedacht,
a
, doen niets
veor de ontwikkeling van
het
land;
,de
bevolking
verloopt,,
a
a
;

-- 441
441de eindelooze vexatiell
van
a
a den vorst en z~jne trawanten.
a a
moede..
De l-ijksbestierder,, volgens aart.. 88 van
het cOlltract
a
D
a
"belast
met het bestuur"" over B
Boni,, is geheel op zijde
,, a
gezet;; de r~jlrsraad
staat
en weet ver-aa
aa buiten de zaken
a
moedelijk niet.s af van
aan den
a de brieven,, van
a onze zijde aa
leenvorst geschreven.. D
Die rijksraad
aa schijnt ook niet mede-plichtig- te zijn aa
aan_- de wederrechtelijke handelingen
buiten
a
het gebiecl van
Boni,, wellre boven ,verden vermeld..
a B
Het is clus aa
aan te nemen,, dat
als
H
a zoowel hoofden a
bevolking weI op onze hand
zijn,, dat
a
a de vorst niet bemind,,
maar
thans
ten slotte de toe-aa weI gevreesd is.. Wanneer
Wa
a
stand
zo6
wordt
dat
tot
wapengeweld
de
toevlucht moet
a
6
a
a
worden genomen,, dan
zouden aanvankelijk,
a
aa a
, uit nationalia
a teitsgevoel en uit vrees,, hoofden en bevolking den vorst
bijstaan;
w~j overwinnaars
aa- ; maar
aa zij zouden juichen wanneer
a
aa
bleven...
. . . mits wij dan
a niet weer,, als
a sedert 1860,
1860, ons feite-lijk weder geheel terugtrekken !1
Ret ligt weI in den aard
der zaak,
FE
a
aa , dat
a ons streven
steeds is geweest,, conflicten met de inlandsche
vorsien op
a
Celebes te vermijden.. Onze
oorlogen,, daar
C
O
aa gevoerd,, hebben
veel inspanning
gekost en niet naar
a
aa evenredigheid nut of
voordeel opg'eleverd;; bovendien is er in andere
deelen van
a
a
den A
Archipel nog zooveel te doen,, men denke aa
aan A
Atjeh,,
Djambi,
Bandjermasin,
eene expeditie naar
D
a
, Ba
a , dat
a niemand
a
aa
Celebes wenschen kane
C
a .
Maar.. .... er is een grens!! Met
hoe vredelievende be-M
Maa
doelingen ook
bezield,
wij
kUfnnen
niet toelaten
dat
a
,
a
a de
leenvorst van
zijne bij contract
bepaalde
en bezworen
a Boni
B
a
aa
verplichtingen niet nakomt,
landen
in onrust
a
, de naburige
a
a
houdt,, rooftochten organiseert,
, zelfs op GouvernementsG
a
gebied;; wij zijn ve1plicht,
, zoo tegenover ons-zelven
aals tegen-over aandere inlandsche
staten,
toestand
een
a
a
, aan
aa zoodanigen
aa
a
einde te maken.
wij dat
a
. Wanneer
Wa
a doen,, geschiedt het niet
nit "imperialisme",
leenvorst er
,
a
", maar
aa omdat
a de Bonische
B
ons,, door zijne aa
aanmatiging
en zijn -,overmoed,., toe dwingt..
a
IIntusschen,, -- eene niellwe expeditie,, die voltooit wat,
a
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186,0 onafgedaan
aa liet,, is en blijft het aalleruiterste
a
186.0
a
aa ,
middel.. D
De leenvorst,, 67
67 jaar
aan opium verslaafd,
aa oud en aa
heeft vermoedelijk geen lang
leven meer,, en hij heeft geen
a
wettige opvolgers;; de in 1895
1895 voor hem tel" zijde geschoven
prinses is in 1903
1903 overleden.. B
Bij zijn dood zou het juiste
oogenblik g'ekomen zijn OID,, met instemming desvolks,,
aafdoende regelingen te treffen .
Do~h op dien dood kan
niet eenvoudig worden ge-a
D
, en in-speculeerd.. Hij
kan
zich nog
laten
wachten,
H
a
a lang
a
a
a
middels zou ons aa
aanzien bij de aandere inlandsche
vorsten,,
a
onze invloed steeds dalen.
Wellicht
ware
het
mogelijk,
a
,
a
. W
den loop der zaken
voorloopig
ten
goede
te
doell
keeren
a
door,, gebruik makende
van
de bevoegdheid,, ons bij aartt..
a
a
16 en 17
17 van
het contract
toegekend,, "Europeesche
of
,E
16
a
a
inlandsche
en het noodige personeel over het
a
aambtenaren
a
aa
landschap
Boni aa
aan te stellen"
" en,, tot hun stenn,, daar
a
a
B
a
militaire
"bezetting
te
leggen''.
Doch
de
Indische
autori,
". D
I
a
teiten zullen hieromtrent het best kunnen oordeelen;; zeker
is het,, dat
a iets .moet worden gedaan.
aa .
Ook,
wij zeiden,, in het belang
del" verhoudingen
a
O , zooals
a
met andere
inlandsche
staten.
Loehoe
bijvoorbeeld!
!
a
a
a
. L
Daar
worden
in
de
laatste
jaren
onze
verteg"enwoordiaa
a
Daa
gers onbeleefd,, ja
wordt ge~=
a onbeschoft behancleld:
a
: Boni
B
vreesd en is nabij,
- blijkens onze houding jegens B
Boni
a , behoeft men zich om ons lliet te geneeren!!
Toen
in 1902
van
Celebes
met het
G
a
C
T
1902 de Gouverneur
Gouvernementsstoomschip
Zwaan
ter
reede
van
Palopo,
Z aa
a Pa
, de
G
hoofdplaats
van
om maatreg-elen
te nemen
aa
a Loehoe,
L
, kwam
a
aa
in het belang
del" reizen van
natuuronder: a
a
a de Zwitsersche
Z
zoekers Sa
S a r as
a ill,, is door het zelfbestuur gtedurende zijn
a
driec1aagsch
verblijf op de reede niet de minste Dotitie van
aa
hem genomen..
En
1904,
Maa
1904, de resident B
B rug man
a zijn
E toen,, in Maart
vooraf
bezoek aan
bracht,
a aangekondigd
aa
aa Loehoe
L
a
, werd hij
daar
dat
aa vorstin en
aa z66
,66 ontvangen
a
a hij,, bij zijn vertrek,, aan
rijksraad
een
protest
zond
van
de
volgende
strekking-:
-:
aa
a
a.
bij
aankomst
op
de
reede
werd
hij
door
niemand
a
a.
aa
verwelkomd;;
c
•
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443b.. evenmin bij aankomst
aan den wal,
aa
aa
a , ofschoon hij
zijn aafg'ezant
aan de vorstin had
gezonden,
ter
kennisgeving
a
aa
,
a
van
aanwezigheid,, en met de vraag
hij konde
a zijne aa
a
aa wanneer
,vorden ontvangen;
a
;
c.. die ontvangst
liet zich zes dagen
wachten;,
a
a
a
;,
d.. geen lid van
hoofd
a den Rijksraad,
R
aa , geen inlandsch
a
kwam
hem het gebruikelijk bezoek breng~en gedurende zijn
a
twaalfdaagsch
verblijf;;
aa
aa
e.. het gebruike1ijk
onthaal
aangeboden;;
aa werd hem niet aa
j.. bij zijn officieel bezoek ill de vorstelijke woning
liep de K
Kroo'nprins,, die de Yorstin vertegenwoordigde,, een-R
vondig weg,, en liet hem met zijn gevolg ena met de leden
vall
a den rijksraad
aa zitten. . . . .
Loehoe heeft dus - zoo schreef hij -- geheel ver-L
geten dat
Gouver-a het onze bondgenoot is;; het bewijst 's
' G
Dements
vertegenwoordigers niet den verschuldig,den eerbied,,
3
verliest de aaloude gebruiken uit het oog...
.
Uit een en aander blijkt weI,, dat
TJ
a de insolente,, voor het
aanzien van
Boni
aa
a ons gezag
a zoo bedenkelijke houding van
a B
zeer nadeeligen
invloed heeft op de bestuurders van
Loehoe..
a
a L
Ook op die van
andere landschappen
!! T
Toen onlangs
O
a
a
a
a
a
(September 1904)
1904) de oude vorst van
Sidenring
overleed,
(S
a S
,
ging de resiclent met den vorst van
a Gowa
G
a per gOllvernementsstoolllschip naar
Pare Pare
om de begrafenis
bij te
aa Pa
Pa
a
wonen.. Toen
de plechtigheid afgeloopen
was,
T
a
a , ging de vorst,,
zonder iets te zeg'gen,, over land
terug;; hij liet resident
a
en stoomschip eenvoudig wachten.
"Bij
eene handelwijze
als
.
,B
a
a
a
deze",
die
Diet
onbeleefd
of
ongemanierd,
maar
onbeschoft
",
D
a
,
aa
is,, ,I,-a
"kan de IIndische R
Regeering zich toch moeilijk neder-leggen",
- zoo meent men te Ma
Malrassar
", a a terecht..
Maar zij heeft,, om ernstige conflicten te vermijden,,
Maa
zich sedert jaren
aal bij zooveel neergelegd...
.. .
a
En
dan
werd
nog
dezer
dagen
in
de
Tweede Kamer
E
a
a
T
Ka
beweerd dat
g"rijpt..
a zij te 'spoedig naar
aa de wapens
a
Daar zijn,, op C
Celebes,, velerlei zaken
te regelen die,, bij
Daa
a
uitstel,, steeds grooter moeilijkheden zullen medebrengen..
Zoo de quaestie
van
van
Pare Pa
Pare,, met', de
Z
a
a de haven
a
a Pa
daarbij
behooren.de
kuststreek.
Z~j
werd
in
1824
aan ons
aa
. Z
1824 aa
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afgestaan,
aan den vorst van
a
aa , maar
aa in leen gegeven
a SidenS
ring.. Ook
bij latere
contracten,
1856 en 1886,
a
, in 1856
O
a
1886, werd b~j
afzonderlijke acte
verklaard
dat
Pare Pa
Pare
a
aa
a Pa
a
-6 het onverlet
eigendom is van
a het Gouvernement,
G
, en dien vorst slechts
in bewaring
is gegeven;; dat
op eerste aa
aan-a
a h\j de plaats
a
'
vraag
moet
teruggeven
wanneer
het
gouverllement
haar
aa ,
a
a in
eigen
beheer wenscht te nemen.. Herhaaldel~jk
is dit laatste
aa
H
aa
in overweging genomen,
besloten,, maar
a, ja
aa
aa het
a zelfs daartoe
besltlit ,verd niet uitgevoerd", - zelfs niet toen,, in 1854,
1854"
de vorst er zelf dringend om verzocht.. Door
de feitelijke
D
bezetting van
Pare zou toch
onze invloed in de om-a . Pare
Pa
Pa
L
liggende streken zeer worden versterkt,, en het beste ge-waak-t
worden tegen
den invoer van
en munitie
aa
a wapenen
a
in de vorstenlanden.
is thans
g-unstig,, nn
a
. De
D gelegen.heid
.
a
de vorst van
Sidenring~
overleed;; zal
ge-a
S
a men haar
aa thans
a
brui,ken,, of wederom de moeil:ijkheden tot later
verschlliven?
a
?
Ook elders op Z
Zuid-vVest-Celebes
hebben wij te lang
O
-W
-C
a
verwaarloosde
plichten te vervullen.. B
Bijvoorbeeld in de
aa
Mandarsche
staatjes
op de westkust,, waarvan.
achter-Ma
a
aa
aa a . jaren
a
a
een wordt getuig~d van
verregaande
willekeur,, regeering-a
aa
loosheid,, onveiligheid,, binnenlandsche
onlusten.. IIn 1895
1895
a
werd gezegd:: "bij elke gelegenheid dat
a er gOllverneJnents-ambtenaren
kOlllen,, vraagt
de verdrukte bevolking-,, onder
a
a
aa
ous rechtstreeksch bestuur te komen.."
. " Opvallend
is het
O a
dat
1897 boete voor strandroof
werd opgelegd...
a in 1897
a
. . . maar
aa ,
in de volgende jaren
werd gezegd dat
die
boete
"DOg
niet'"
a
a
,
"
betaald
was;
jaren
wordt er niet meer
aa
a ; in {Ie beide laatste
aa
a
van
gewaagd.
a
aa . Wat
Wa moeten de menschen van.
a . ous den]ren
aals w~j weI
6 boete "opleggen",
", maar
aa die niet zorgen te
"innen""?
? Z
ZOOr moet ons aa
aanzien weI dalen!
a
!
,,

De
D

slotsom van
al het bovengeschrevene kan
anders
a a
a niet a
zijn dan
deze..
a
Door de halfheid
onzer staatkunde
in 1860,
1860 zijn de
D
a
aa
gevolgen van
den toen gevoerden oorlog geheel verloren
a
gegaan,
- de toen aa
aan den dag
zwakheid
is de
aa , a gelegde
a
OOl"zaa]r
van
den
tegenwoordigen
toestand,
die
gaandeweg
aa
a
a
,
aa
onhoudbaar
wij ons gezag
aa is geworden.. vVillen
W
a 0 door onze
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"leenvorsten."
zien,, dan
." en "bondgenooten"
,
8
a
" geeerbiedigd
.,,I
moeten wij een anderen
weg op,, desnoods zelfs met behulp
a
a
, hoe weinig ons,, in het a
der wapenen,
algemeen,, wapengeweld
a
ook toelacht.
wanneer
daartoe
besloten rnoet worden,,
a
. Doch
L
a
aa
dan
moge de politiel{ in werkelijkheid voltooien wat
a
a de
wapenen
tot stand
brachten,
wat
a
a
a
, en niet wederom afbreken
a
a
met veel inspanning
werd opgebouwd..
a
Wann eel' wij eenmaal
Wa
aa meester zijn van
a geheelZuid-Celebes,
Z
-C
,
waar
bestullrsorganen,
aa mogelijk met behoud del" inlandsche
a
*
a
,
maar
aa deze onder onze voortdurende leiding,, dan
a zal
a de be-volking aaIle reden hebben ons optreden toe te juichen.. De
D
landschappen
buiten het rechtstreeksch G
Gouvernementsgebied
a
a
zijn thans
altijd met elkander
in oorlog,, en de bevolkingen de
a
a
a
ongelukkige
slachtoffers
van
a
a hebzuchtige vorsten en vorsten-teIgen.. Bij
en dan
B een krachtig
a
a consequent optreden onzer-zijds opent zich voor haar
aa een gelukkiger toekomst..
Doch,, wij mogen het ons niet ontveinzen:: de vroeger
D
begane
fouten,, de jarenlang
volgehouden verwaarloozing
a
a
a
aa
onzel' plichten,, zoo jegens ons-zelven
aals jegens die bevol-kingen,, komen ons ten slotte duur te staan.
aa .

o.
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VERZEN
VERZEN
DOOR
DOOR

JULIUS
JULIUS DE
DE BOER.
BOER .

I.
I.
STILLE LACH
STILLE
LACH DER
DER LENTE.
LENTE .
Bij stillen lach
in blanken
droom
B
a
a
Van
Va tuinen,, bloemenvolle weelde
En tooi van
...
E
a licht om oogenzacht
a
. . .
Door
fulpen
schijn
in
schemerstroom
D
Weeft 's
W
' aavonds 't
' vreugdevol gekweelde
En minlijk lied,, -- tot wenkt de nacht
..•
E
a
...
Bij stillen lach
tint waas'ger
schijn
B
a
aa '
Nog
dan
deze
avond
haar
gelaat,
N
a
aa
aa ,
a
Zacht hooggericht ten hemelbogen..
Za
Hoort zij der voog'len
lied,, of zijn
H
'
Haar droomen :meeI'?
licht wijlt laat,
Ma
a
? Ret
H
aa ,
Tot
wenkt
de
nacht
met
schemeroogen
•..
T
a
. ..
0, lachend
droomgelaat
aa in tuin
0,
a
Van louter weelde en weeken gloor..
Va
Hoe ruischt een stroom van
H
a bloemen zacht
a
Door
windeharp
in
kruin
bij
kruin
..•
D
a
. ..
o stil...
In hemellicht schijnt voor
0
. .. I
Haar oogen droomenrijke nacht
...
Haa
a
.. .

o stille lach
0
a ....,
. ., nooit schooner heeft
Ret sterrelicht een droom
beschenen..
H
B
Zij is zoo eindloos teer
Z
A bewogen ....
- .
En van
engelaanschijn
zweeft
E
a haar
aa
aa
De
lieve lach
daarhenen,
D naamloos
aa
a
aa
,
Den ganschen
nacht
uit droomende oogen ...
D
a
a
. . .

II.
II .

DROOMERIJ.
DROOMERIJ .
Ruischende woorden streelen der ziele te~rste
snaren,
R
A
a
,
Die
liefde
in
melodieen
uit
mij
zingen
D
8
Als zingen nachtegalen
in dit nul"::
A
a
a
Zij
Z zijn verscholen in kruinen,, of vrij in 't
' klare
a
Gestraal
G
aa van
a maan
aa en sterren en lichtschemeringen
Zingen zij,
kind'ren
del" natuur.
Z
*, onbewuste zangrijke
a - .1
'
a
.
Toen viel een wonne-huivering
om Ma
haal" schoonheid
T
Over
mij,, in uul" na
droomerij,
O
a uur van
,
a
De
lichte
schemer
van
mijn
ziele-woning
in..
D
a
nachtzoom
wijd
IIk zag
a door vensteren langs
a
a
Uitstralen
maan
U
a
aa en sterren vol tooverij,, En in dat
E
a licht verscheen mijn droomen-koningin.
.
Mee zingt het licht in zang
del" nachtegalen
M
a
a
a
.•.•
. .
En ''t scheem'rig
wuiven van
kleed
E
'
a haar
aa waasblank
aa
a
Langs fulpen wouden ruischt aals verre zeee-wind.
La
E.
Een verra stemme komt in zoetste taal
E
aa verhalen,
a
,
Fluist'ren,
F
' a, van
a wat
a aaIleen een minnaar
aa weet
IIn de betoov'ringsjeugd,
'
, del" liefde wonne-kind.
.

III.

ZI
ELSSCHOON H EI D..
ZIELSSCHOONHEID

o hoor wat
a nimmer stem nog fluisterde
IIn zoete huivering del' ochtendweelde
Van eerste liefde in dichterziel ontbloeidll.
Va
Geen
warmdoorkleurde
aandacht
luisterde
G
a
aa
a
Zoo innig naar
Z
aa een melodie die speelde
In uur van
I
a droomerij als
a toen haar.
aa . zinnen boeid',
',
En toch sliep ''t koelomloofde hartsverlangen,
E
a
a
,
NT og diep in windselen van
a 't
' onbewllste leven
Verborgen,, toen zij ''t nog niet te -uiten dacht,
V
a
,
Zoo schuilt geplooid in kreukeldons,, gevangen
Z
a
IIn kelk,, een roode roze,, flos geweven ,
En warmdoorglansd
in d'eerste
zonnepracht.
E
a
a
'
.
a
Het held're
licht zal
R
'
a nooit haar
aa liefde schaden,
a
,
De poezie
die in haar
D
8
aa stille woning drong
Zal beeld en melodie te saam
doen vloeien ....
Za
aa
. .
Wat heimlijk gloeide in die bloesembladen,
Wa
a
,
Wat bij dat
Wa
a luisteren haar
aa ziele z'ong,,
Zal eens in volle schoonheid openbloeien . " ~
Za

IV.
IV .

LI EFDE EN
E.
LIEFDE
EN POE:ZI
POEZIE.
Voor ons is poezle een weelde van
V
a melodieen,
8 ,
Bloeimaands
wonnegaarde
van
verzaam
B
aa
aa
a ons, te~rst
A
a
Daar
is
wonderspreukig
der
voog'Ien
gefluister,
'
,
Daa
Daar
bloeien
ons
vreugden-bloemen
van
eiken
naam,
Daa
a
aa ,
Daar hooren wij der wereld doordroomde harmonieen,
Daa
a
,
En
E in elken droom vinden wij nieuweren luister..
Daar is het waar
ill smarten
een waan
Daa
aa a
a
aa zijn,,
Waar in bloes'mend
struweel van
Waa
'
a veel bekoren
Ge mijn zinnen lokt en houdt gevangen.
G
a
.
Nu
schijnt
mij
de
bloeiende
vreugde
uw
aanschijn
N
aa
Te
overbIoeien
met
schoonheid
in_
wonnevol
gloren,,
T
Of het geluk is gevonden in het zoetst verlangen.
O
a
.
Voor ODS is liefde poezie,, een zang
in den lichten,, den gouden,,
a
V
Den stralenden
dag,
D
a
a , - - en als
a de zonnezinktwend'avondster
'a
Al blinkt,, een zang
in den wonderen nacht,
A
a
a
,
Die van
wonden
D
a droomen helder is,, melodieus als
a
01
vogelzang
en
windgeruisch,
en
Iokkend
ver
V
V
a
,
Als
horizonnen
van
dagen
van
nieuwe
pracht
.
A
a
a
a
a
. .. ..

v.
V.
AVONDSTEMMING.
AVON DSTEM M I NG.
In
I schemerrijke tuinen del" herinnering
Leid
ik mijn lief,, en mijm'rend,
L
'
, vreugde-stil,
,
Zie
ik haar
Z
aa oogenlicht,, haar
aa droomenlach,
a , zielsschoon...
. ..
Zooals
ziet verzonken in betoovering,, Z
a een
6
Hij merkt den zang
del" meerle niet en niet ''t getril
H
a
Del" eerste sterren hoven aandachtsstille
woon,, D
aa a
Maar aals van
Maa
a verre luidt en licht oneindig schoon,,
En diep weerruischt en schijnt in droomenrijk gemoed,,
E
De zang
en pracht
der wereld in zijn dichtergeest..
D
a
a
Rhythmen en beelden zijn hem zang
en spel del" G
Goon;;
R
a
De
droom
des
levens,
ook
onder
dien
sterrenstoet,
D
,
,
Die ons eenzaam
dwalen
overstraalt,
tot een feest..
D
aa
a
aa , glanst
a
Zoo is het ons of d'' eerste levensscheem'ring
vliedt
Z
'
klanken
heen del" eeuw'ge
harmonieen,
IIn wond're
'
a
'
a
,
Een hemeldroom die ons aa
aan d'eindigheid
ontruk'' ...
E
'
.. .
En G
Goden rijzen wij in lichtend ruischend lied
E
Onzer eigen eiD.dloos vloeiende melodieen,,
O
Die
menschenvreugd
D
0- ons zijn en goddelijk gelllk..

PRINS WILLEM
WILLEM III
III EN
HISTORISCHE
PRINS
EN DE
DE HISTORISCHE
CRITIEK.
CRITIEK .
DOOR
DOOR

Dr.. F.
D
F . J.
J . L.
L . KRAMER.
KR. &IVIER .

Het plan
van
Will
III
R
a om de nagedachtenis
a
a
a Prins
P
W
11 em III
te huldig'en door een standbeeld
is ong'etwijfeld met groote
a
voldoening pegroet door aaIle N
Nederlanders,
a
, die zich ernstig
rekenscbap
in de zeven-a geven van
a den politieken toestand
a
tiende eeuw en van
den
gewichtigen
invloed,
dien
Willem
a
,
W
11
III door zijne staatkunde
heeft geoefend op het lot van
III
aa
a
zijn vaderland
en van
a
a
a geheel Europa~
E
a . Degene,
D
, wiens kennis
zich beperkt tot een enkel voorval
leven,, en
a in's
' Prinsen
P
meent dat
te
kunnen
beoordeeIen
zonder
voorafgaande
a
a aa
studie van
het geheele tijdperk,, zal
a
a onvermijdelijk falen,
a ,
om niet te spreken van
a de onvergeeflijke oppervlakkig-heid
a
derzulken,, die op zoodanige
waardelooze
gegevens een
a
aa
te vormen over de geheele
aafkeurend oordeel wagen
a
loopbaan
Het zal
aa van
a den Prins.
P
. R
a misschien zijn nut kun-nen hebben,, wanneer
nog
eens
beknoptelijk in het licht
a
gesteId wordt waarop
het eigenIijk bij de herdenking van
a
aa
Wi IIII e ill III
III aa
aankomt,, en waarom
van
W
aa
a onze groote mannen
a
niemand
meer dan
op de danka
a hij aanspraak
aa
aa kan
a maken
a
a baarheid
van
voIgende
geslachten.
aa
a
a
.
Onder de verschijnselen,, die aa
aan het einde der vijf-O
tiende en in het begin der zestiende eellW het sterkst en
duidel~jkst zich openbaarden,
aa
, behoort de snelle en kracha -
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tige ontwikkeling der on beperkte vorstelijke macht.
a
. Van
Va
de oude staten
van
is
er
geen
een,
die
niet
in
den
a
a Europa
,
E
a
een of aanderena vorm dat
aanschollwen g·af.
a proces te aa
a '. ArraA agon en Ca
Castilie
- eerlang
Spanje
-- F
Frankrijk,
6 a
S
a
a
, Engeland,
E
a ,
de B
Bourgondische staten,
a
, de geestelijke en wereldlijke
staten
van.
Duitsche R
Rijk,, aIle
volgden denzelfden weg..
a
a het D
a
En in de zeven.tiende
eeuw is het niet anders
goeweest.. De
E
.
a
D
Noordsche
volken
deden,
het
een
na
het
andere,
ten
opN
,
a
a
,
zichte der vorstenmacht
volmaakt
hetzelfde;; de Iltaliaansche,
a
aa
a aa
,
voorzoover z1i niet onderworpen waren,
is
a
, eveneens.. Polen
P
het eenige
rjjk goeweest,, dat,
a , tot zijn ong'eluk,, de macht
a
zijner vorsten heeft besnoeid en verzwakt.
a .
'Met
die bevestiging der vorstelijke macht
is gepaard
M
a
aa
gegaan
de krachtig-oe
ontwikkeling' der buitenlandsche,
aa
a
a
, der
iuternationale
staatkllnde.
belangeu,
a
a
aa
. Dynastieke
D a
a
, nationale
a
a
naijver,
aa a
, handelsbetrekkingen,
a
, leidden meer en meer tot staatkundige stelsels,, die het erfelijk eig'endom waren
van
a
a vor-stengeslachten,
en,
met
vlijziging
in
de
toepassing,
in
beginsel
a
,
,
a
,
consequent werden toegepast.
a .
De omstandigheden
hebben medegewerkt om den gang
D
a a
a
van
in die richting te bespoedigen.. Het
R onverwachte
a zaken
a
a
uitsterven van
der V
Vlaamsch-Bourgon~
aa
a verschillende takken
a
-B
dische Yorsten-familie
verh.ief
in
enkele
jaren
een
jongere
a
- a
loot van
Franschen
Koningsstanl
tot een kracha de11. ouden F
a
K
a
a tigen tronk,, zoodat
eind del' vijftiende eeuw de
a op het B
BOllrgonc1ische vorsten konden c1roomen van
Konings-B
a een K
kroon,, en niet lang
daarna
viel
de
vorstenmantel
dier
a
a
aa a
machtige
Bourgondiel's
op
de
schouders
van
dAn
uitverkorene
a
a
B
-a 6
onder de yorstenzonen,, die tevens de kronen erfde van
a
Castilie
Arragon
en weldra
Keizerskroon, zou
Ca
6 en van
a
A a
a de K
drag'en.
Van den aan.deren kant
had
geslacht
a
. Va
a
a het aloude
a
a
del' Valois
de
grenzen
van
zijn
rijk
en
vruchtbaar
Koninkrijk
aa
Va
a
K
Bretagne
en het B
Bour-a
aafgerond door de verwerving van
a B
gondische el'fland,
aa de waaraa a , gereed om mede te clingen naar
digheid van
Duitsch K
Keizer,, die de ""veegschaal
a
D
aa scheen te
zullen doen overslaan.
aa .
De
zestiende
eeu w is v66r
de t,ijd geweest van
D
46 alles
a
a
de worsteling tusschen de Ha
Habsburgsche macht
en die der
a
I

454 - 454
Valois,
Va
, waarin
aa
--zich l eeds de sporen vertoonen van
a een
ander
element:
den
naijver
tusschen
het
Germaansche
en
a
G
aa
a
:
het Ga
Gallische ras,
Middeleeuwen
a in de-, M
a , die zich nll en dan
reeds hald
Duitsche
a geopenbaard.
aa . De
D burgeroorlog in het D
Rijk,, die de idealen
van
K are I V
V verstoord heeft,, daarna
R
a
a Ka
aa a
de burgeroorlogen in F
Frankrijk,
Koning'smacht
t~jdel:ijk
a
, die de K
- a
verlamden,
Turken,, de langa
a der T
a
a , de dreigende nabuurschap
zame,
van
Engeland
als zeemog'end-a
a
a E
a
a
, maar
aa zekere voortgang
heid en zijne inmenging in de continentale
vraagstukken,
a
aa
,
dit en zooveel. meer heeft den staatkundigen
toestand
be-aa
a
langrij-k
gewijzigd,, maar
bleef de zestiende
a
aa des ondanks
a
eeu,v het tijdperk van
den
worstelstrijd
tusscllen
I-Iabsburg
a
Ha
,
en Va
Valois,, en aa
aan het einde van
a die eeuw scheen de macht
a
der Ha
Habsburgers nog schier onweerstaanbaur.
aa aa .
Die stelling in E
Europa
v;.an
V,
D
a had
a het geslacht
a
a K
K aare I V,
met name
de Spuansche
tak,
a
S aa
a , aaIleen kunnen innemen met
opoffering~ van
de belang'en
der Kroonlan.den
buiten het
a
a
a
K
schiereiland.
aIleen de rijke gewesten aa
ann g'ene zijde
a . Niet
N
a
van
Oceaan,
landen
en het gebied
a den O
aa , ook de IItaliaansche
a aa
a
der B
Bourgondische voorvaderen,
Nederlanda
, de welvarende
a
N
a sche erfgoederen,, werden aalras
anders dan
a niet a
a buitenbe-zittingen,, aaIleen dienstig om goud en mannen
a
. te leveren
voor de-- belangen
der
landheeren
en
die
hunner
Spaansche
a
a
S aa
landen.
overzeesche gewesten en de schoone landen
a
. De
D
a
van
Noord-- en Z
Zuid-Italie
zijn van
het slachta N
-I a
a die opvatting
a
a
offer ge,vordel1.:
- : nimmer zijn z~j de gevolgen te boven ge-komen van
het heillooze stelsel der Spaansche
vorsten..
a
S aa
Wat
de
Nederlanden
betreft,
ongetwijfeld
zouden
zij
hetzelfde
Wa
N
a
,
lot hebben gedeeld,, indien niet het verzet,, dat
aanstonds naa
a aa
den aafstand
van
Karel
a
a K
a
1V
V begon en met zooveel volharding
a
en beleid is volgehouden,, ze had
a gered..
Het is en blijft een onvergankelijke
eer voor de staata
aa kundige leiders der N
Noord-Nederlandsche
gewesten,, dat
-N
a
a zij
deze hebben weten te behoeden voor het verderf,, dat
a hun
de zeg~epraal
het S
Spaansche
regeeringsstelsel onver-aa van
a
aa
mijdelijk zou hebben gebracht.
en zonder
a
. Nochtans,
N
a , aIleen
a
hulp, van
buiten
zouden
zij
daarin
bezwaarlijk
hebben
a
aa
aa
kunnen slagen,
en
het
was,
en
bleef
gedurende
lang'en
tijd,,
a
,
a ,
a
1
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gebiedend noodzakelijk
die hulp te zoeken bij Frankrijk,
F a
,
hoeveel er ook ware
dat
de
aansluiting
bij
dien
staat
ona
a
aa
aa
raadzaam,
aa aa , somtijds zelfs onmogelijk scheen te maken.
a
. Deze
D
staatkunde
volgden inderdaad
N oord-Nederlandsche
ge-aa
aa de N
-N
a
a in de he1ft der zeventiende eeuw,, en om-westen tot bijna
g-ekeerd heeft de regeering der Fransche
Koningen,, althans
F a
K
a a
die der B
Bourbons,, meer en meer het gewicht gevoeld van
a
eene aa
aansluiting
Nederlands~he
Republiek,
D bij de jonge N
a
R
, in
hal"en worstelstrijd tegen de macht
del" Ha
Habsburgsche landKa
a
a heeren,, die hunne rechten niet prijsgaven,
a
, ook na
a een ver-geefschen strijd van
eeuw.. In
a eene halve
a
I het tijdperk van
a
den zoogenaamden
dertigjarigen
oorlog,
waarin
L
0
dew
ij
k
aa
Ja
, aa
L
XIII
Kardinaal
Richelieu Ol.l.vermoeid bezig·
X I I I en de Ka
aa De
D R
bleven nlet de bestrijding del" Ha
Habsburgsche overmacht,
a
,
waarin
zij en in IItalie
Duitsche R
Rijk die macht
aa
a 8 en in het D
a
zochten te fnuiken en aalles in de weer brachten
,vat
a
a voor
hun oogmerk kon dienstig zijn,
was
geen
enkele
staat,
- ,
a B
aa ,
althans
na
den
dood
van
Gus
t
a
a
f
.A
dol
f
van
Z,veden,
a a
a
a Gaa A
,
a Z
beter bondgenoot dan
der Z
Zeven P
Provincien
a de Republiek
R
- of liever de R
Republiek van
Hendrik,, want
a Frederik
F
H
a
Franschen
tijd nooit zoovel" g"e-aal is het,, helaas,
aa , v66r
66 den F
a
komen dat
0 ran
Kroon del" gewesten heeft
a een 0
a j e de K
gedragen,
hunne
grootheid
als
Europeesche
staatsmacht
a
,
a
E
a
aa
dankten
zij aaIleen aa
aan die P
Prinselijke staatsambtenaren,
a
aa a
a
, die
SOllverein waren
zonder titel..
S
a
De S
Spaansche
macht
heeft zichzelve verteerd.. Haar
D
aa
a
Haa
rijkdom,, haar
invIoed,
haar
vloten
en
legers
waren
in
den
aa
, aa
a
t~jd van
den
vrede
van
Th'Iunster
nog
slechts
eene
herinnering.
a
a M
.
Terzelfcle
tijd kwam
van
del" D
Duit-T
a ook de teruggang
a
a de macht
a
sche Ha
Habsburgers duidelijk aan
aa het licht,, en de dreig~ende
houding der Rijnvorsten
in het vVesten
was
R
W
a voor het hofte
Weenen
al
eve.ll
gevaarlijk
als
de
ontevredenheid
der H
Hon-W
a
.
aa
a
garen
en
de
v~jandige
bedoeling~en
der
Turken
in
het
Oosten.
a
a
T
O
.
De
in E
Europa
gekeerd:: niet het', huis
D kansen
a
a waren
a
Habsburg bedreigde den vrede meer,, niet van
Spanje
Ha
a
S a
hadden
de kleinere staten,
a
a
, die tusschen het geweldige gebied
der Ha
Habsburgers en del" Bourbons
inlagen,
B
a
, meer te vreezen..
Krachtig
binnen
de
grenzen
van
een
aaneeng~esloten
gebied,,
K a
a
aa
ZD
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bestuur en een alleszins
sou-a
a
aa
vereine Koningsmacht,
Iron
voortaan
Frankrijk,
wanneer
K
a
,
F a
,
a
aa op het gebied zijner nahet begeerige oogen mocht slaan
aburen,, vrijwel1 onbevreesd zijne oog'merken najagen.
a a
. Zoolang
Z
a
Ric he 1i e u de teugels del" buitenlandsche
staatkunde
in
R
a
aa
handen
had
a
a g-ehollden,, was
a het g-evaar
aa voor eene veroverings-politiek niet groot geweest.. Mocht
al in F
F red e' r i k He
M
a
H n..driks t~jd,, bij en na
Fransch-Nedera het sluiten van
a het F
a
-N
landsche
Verbon.d van
1635, een zeker wantrouwen
zijn
a
V
a
1635,
a
ontstaan,
althans
voor de toekomst,,
aa , eene zekere bezorgdheid a
a
e1" was
a nog geen reden tot achterdoeht,
a
, laat
aa staan,
aa tot ver-andering
van
gedragsliin.
Maar
onder
het
bestuur
a
a
-a
a . Maa
' van
a den
I{ardinaal
1642 en 1661,
1661, en niet
Ka
aa Mazarin,
Ma a , dus tusschen 1642
mindel" onder de persoonlijke le.iding van
Koning L
a K
L 0 dew ij k
anders:: in korte jaren
XX II V,
V, na
a dit jaar,
aa , werd het geheel a
a
was
Frankrijks
politiek het dreigende gevaar
a
F
a
aa geworden
voor geheel Europa,
del" ve1"schil-E
a, en wie den toestand
a
lende staten
goed kende,, die wist dat
a
a geen enkele h.un-ner bij machte
was
weerstand
te bieden... . SSpanje
was
a
a
a
a
a
aan de P
Pyreneeen,
uitg-eput,, en kon noch zijne g'renslanden
a
aa
8 ,
lioch Franche-comte,
Zuidelijke N
Nederlanden
be-F a
4, noch zijne
3
Z
a
De
Keizer
van
Duitschland,
Spanje's
natuurlijke
schermen..
-D. . D K
a D
a , S a
' a
bondgenoot,, werd in bedwang
gehouden door zijn eigen
a
Rijksvorsten,, die hunne landen
ongaarne
op nieuw tot
R
a
aa A
oorlog~stooneel "\vilden leenen,, door zijne onwillig-e Hongaren
H
a
en - door de trouweloosheid zijner eigen luilJisters,, die
maar
Fransche
aa al
a te vatbaar
a aa waren.
a
. voor den invloed van
a het F
a
goud.. E
Eng-eland.,
verzwakt
door
zijn
burgeroorlog,
wa·rs
a ,
a
a
g·eworden van
van
C r 0 ill W e II,
a het soldaten-bestuur
a
a C
11, gaf
a de
kroon terug aa
aan den zoon van
I{arel
I, beperkte hem nit
a K
a
1 I,
wantrouwen
in de vrije beschikking over groote inkomsten,, en
a
dreef zoodoende den onstandvastigten
en lichtzinnigen vqrst
a
a
tot de vernederende aafhankelijkheid
van
Lodewijk XIV
XIV..
a
a L
De reg-eering van
Zweden,, gtedllrende de minderjarigheid
D
a Z
a
des K
Konings een Rijksraad,
R
aa , was
a niet veei meer dan
a veil
voor den meestbiedende.. In
Europaa was
geen
even-I geheel E
a
knie van
de
Fransche
macht
te
vinden.
a
F a
a
.
Onder zulke omstandigheden
begon L
L 0 dew ij k XIV
XIV met
O
a
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a de staatkunde,
de toepassing
van
Oostenrijksch
aa
, die door een O
staatsman
bestempeld is met den naam
aa
a
aa van:
a : systeem del"
universeele monarchie.
term moge ietwat
a
. Die
D
a overdreven
schijnen,, inderdaad
is hij in
aa is hij niet onjllist,, en daarom
aa
zwang
gebleven,, zoo toen aals later.
of onmiddel-a
a . Middellijk
M
lijk zou onvermijdelijk geheel E
Europa
a onder het juk van
a
Frankrijk
zijn gebracht,
L 0 d e \tv ij k XIV
XIV ten opzichte
F
a
a
, indien L
van
Spaansche
monarchie,
Duitsche R
Rijk,, van
a de S
aa
a
, van
a het D
a
de N
Noord-Italia'ansche
Staten,
en de K
Kerk,,
-I a aa
S
a
, van
a den Pa'us
Pa
van
Engeland,
a E
a , zijn doel had
a kunnen bereiken..
Dat hem dit niet is gelukt,, dat
Da
a in de XVllle
XVIII eeuw niet
aIle
staten
zwijgend hebben moeten bukken voor den wiI
a
a
van
- en hierop zij bij deze geleg-enheid de
a een
66 vorst,, dat
a nadruk
geleg·d - dat
Nederland
niet als
a
a N
aa staat
aa van
a de kaart
aa
van
Europa
a E
a is verdwenen,, dat
a is geheel en aaIleen te danken
a
aan den onversaagden
en onvermoeiden dertigjarigen
arbeicl
aa
aa
a
a
van
Prins
Willem III
III..
a P
W
De S
Staatsgezinde
partij,
van
D
aa
a
, de partij
a
a den raadpensionaris
aa
a
DeW
D
W itt,, had
a er voortdurend naar
aa gestreefd den Franschen
F a
Koning te bevredigen,, aaa
aa~vankelijk
zelfs door verdrag
K
a
a of
verbond hem te winnen voor hare
staatkunde
ten opzichte
a
aa
van
Engeland,
a E
a , en zooover men kan
a nag-aan
a aa heeft zij nooit
aan
het
gevaar
gedacht,
dat
de
beide
rijken zich zouden
aa
aa
a
, a
kunnen vereenigen tot een zelfde oogmerk.. Na
Na de op-zienbarende
triple aalliantie
waanden
de leiders dier staata
a
aa
aa kunde zich veilig,, tot zij telaat
aa en geheel onvoorbereid tot
het besef kwamen
hoe weinig zij in de geheimenissen del'
a
vorstenpolitiek wa.ren
ingewijd..
a
Ook na
aanval
StaatsO
a den dubbelen aa
a in 1672
1672 hebben de S
aa gezinden het dreigende, gevaar
aa niet doorgrond,, of weI zij
hebben zichzelven misleid;; zij bleven in Engeland
den
E
a
grooten vijand
zien
en
toonden
zich
bereid
tot
de
zwaarste
aa
a
opofferingen aa
aan Koning
Lodewijk XIV,
K
L
XIV, mits zij de zee-provincien
hare
positie aals handelsmogendheid
konden
6
a
a
doen bewaren.
die opofferingen gingen zij zoover,, dat
a
. Met
M
a
zij ''s land~
eel' in de waagschaal
Pie t e r d e
a
aa
aa stelden en door P
Groot over voorwaarden
lieten onderhandelen,
G
a
, te buiten-aa
sporig om zelfs in overweging te komen..
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Eene soortgelijke staatkunde
is ook later
door de HollandE
aa
a
H a sche regenten-partij
voorgestaan:
in
het
laatste
tijdperk
- a
aa :
aa
van
Nijmegen,,
a den grooten oorlog,, kort voor den vrede van
a N
toonden zij hetzelfde gemis
aan
stand
B
aa inzicht in den waren
a
a
van
zaken
in Europa,
a
a
E
a, en niet minder kortzichtig bleken
zij na
1681, toen de drieste aa
aanslagen
van
de F
Fransche
a 1681,
a
a
a
staatkunde
op
de
machtelooze
Spaansche
monarchie
geen
aa
a
S aa
a
twijfel meer behoefden te laten
aan
eigenlijke bedoe-a
aa hare
a
lingen.. En
E zelfs in 1688
1688 zijn die regenten slechts schoor-voetend en half
met de staatkunde
van
a huns ondanks
a
aa
a Prins
P
vV iII
III medegegaan.
W
11 e ill III
aa .
Tegenover die eenzijdige,, Iokaie
staatkunde
stoDel van
T
a
aa
a
den aa
aanvang
af het vaste
grondbeginsel der politiek van
a
a
a
,V iII e ill III
III:: het noodzakelijke
bondgenootschap
W
a
a van
a de
Republiek met Eng-eland.
R
E
a . Te
T midden yan
a het oorlogsrumoer
in 1672
en vastberaden
de maatregelen
1672 bereidde hij kalm
a
a
a
aa
voor,, die tot dien bond moesten Ieiden.. In
plaats
I
aa van
a mede
te werken aa
aan de pogingen om Frankrijk
te bevredigen,,
F a
spande
hij zich in oill,, hoe dan
te bewegen
a
a ook,, Engeland
E
a
tot den vrede.. Hoe
dan
ook,, want
voor zijn doel docht
H
a
a
hem in den hachelijken
toestand
van
1672 geen prijs te
a
a
a
1672
hoog;; hij was
bereid
den
vrede
met
Engeland
te koopen,,
a
E
a
en daarvoor
offers te brengen,, die,, hoe zwaar
aa
aa en bitter ook,,
waarschijnlijk
slechts tijdelijk zouden wezen,, en daarom
aa
aa
verre te verkiezen boven de heillooze gevolgen van
den
a
algemeenen vrede,, dien de S
Staatspartij
begeerde..
a
aa
a
Onder die offers behoorde,, behalve
het strijken van
O
a
a de
vlag,
van
Suriname,
a , den aafstand
a
a S
a , de koopsom voor de vrij-heid van
visscherij,, de oorlogsschatting·
en het pandschap
a
a
a
a
van
Sluis,, zonder twijfel ook de souvereiniteit van
a
S
a den:
Prins van
Oranje
over de Z
Zeven gewesten.
de K
Koning
P
a O
a
- . Hge
H
van
Engeland
daarover
dacht
was
duidelijk
'g'enoeg
gebleken
a E
a
aa
a
a
'
bij zijn vertrek uit ''s G
Gravenhage
in 1660
1660 en v66r
a
a
'6 en na
a
den tweeden E
Engelschen oorlog.. Niem,and
zal
N
a
a trouwens
Konings denkwijze te dien opzichte betel' bekend zijn
''s K
geweest dan
Prins zelven.. Toen
derhalve
in 1672,
1672, zoo
a den P
T
a
v66r
het
uitbreken
van
den
oorlog,
in
Januari,
als
66
a
,
Ia a , a tijdens
de rampen
van
Prins begon met zijne
a
a de zomerm-aanden,
aa
, de P
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te verkrijgen tot zijn K
Koninklijken
a
OOID,
, stond het op den voorgrond dat
a in den regeerings-vorm del' R
Republiek eene grondige verandering
moest worden
a
teweeggebl-acht,
a
, d.i.
. . dat
a zij moest worden eene monarchie,
a
,
eene monarchie
onder den P
Prins van
Oranje.
vijanden
a
a O
a
. Den
D
a
van
de verheffing
del' O
Oranjes
is het,, sedert het beken.a
a
a
worden del' geheime correspondentie tl.lsschen P
Prins Will
II em
III
en
Koning
Karel
II,
gemakkelijk
gevallen
eene
valIII
K
K a
I II,
a
a
a sche voorstelling te geven van
Prinsen aanbiedingen,
a
''8 P
aa
,
waaronder
ook zijn eigen sO'uvereiniteit was
aa
a opgenomen,,
maar
men zou tegenwoordig redelijkerwijze mogen ver-aa
wachten,
dier voor-a
, en zelfs vorderen,, dat
a men de valschheid
a
stellingen erkende en brandmerkte,
sinds
prof.
Fruin
ze zoo
a
,
. F
onomstootelijk heeft aa
aangetoond.. F
F I' -a
U i n heeft,, bij het
,vikken en wegen van
aIle omstandigheden,
a
a
a
, gemeend te
moeten besluiten dat
Prinsen handelwijze
voor zi}n eigen
a ''s P
a
onvoorzichtig- is geweest,, omdat
belangen
a
a men hem later
a
zou hebben kunnen verwijten dat
hij
door
vreemde
hulp
a
de souvereiniteit had
overweging is niet te
a verkregen.. Die
D
wederleggen,, maar
kan
leiden,, dan
aa waartoe
aa
a zij anders
a
a tot
eene tweede:: des te onbaatzuchtiger
blijkt ''s Prinsen
geheele
P
aa
g~edrag
te dezen opzichte.. Al
a
A de offers,, die hij zich bel"eid
verklaarde
te
b,rengen
aan
de
veeIeischendheid van
aa
aa
a ztin oom,.,
hadden
slechts 64
een doel:: den aafzonderlijken vrede met
a
Engeland
-- toen hij dezen niet verkrijgoen kon,, brak
a hij
E
a
de onderhandeling
af..
a
a
Inderdaad,
I
aa , van
a de bedenking tegen VV
W i IIII ems handela
wijze te dezen opzichte,, dezel" dagen
wedel"
ill
het
open
baar
a
aa
geoppel"d,, blijft weinig over.. Jammer
is het dat
Ja
a zij des
ondanks
indruk maakt
op menigeen,, die niet of gebl"ekkig
a
aa
is ingelicht..
Met
de zaak
del" correspondentie zijn er nog twee
M
aa
andere
die,
niet
aIleen
in geschriften van
a
,
a
a den dag,
a , maar
aa in
bijzondere gesprekken,, meermalen
worden
te
berde
gebracht
a
a
om den persoon van
Prins Wi 11
II e ill III
III in een mindel" gunstig
a P
daglicht
te stellen:
in de dag'en
van
a
a : zijne gedragingen
a
a
a den
moord op de gebroeders D
DeW itt,, en zijne handelwijze
bij
a
Mons
en
St.
Denis"na
het
sluiten
van
den
vrede
van
Nijmegen.
M
S . D
- a
a
a N
.
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zijn de bedenkingen,, door de ver-O
aa aa
dachtmaking
van
heftige
partijschrijvers
nit vroeger dagen
a
a
a
a
a
gerezen en verspreid,, reeds lang
wederlegd en te niet ge-a
daan,
te verwonderen en te Iaken,
aa , en het is daarom
aa
a
, dat
a
men nog" in onze dagen
het wagen
kan
a
a
a een beroep te
doen op de historische critielr ()m zulke bedenkingen een
schijn van
gewicht bij te zetten.. Daa
Daarom is het goed en
a
noodzakelijk,
aa stelt of hij het
a
, dat
a ieder,, die zich de vraag
plan
tot huldiging van's
naged:;tchtenis
steunen
a
a ' Prinsen
P
a
a
zal
a of niet,, zich nog" eens herinnere wat
a eigenl~jk de
historische critiek heeft aa
aan den dag
a g"ebracht.
a
.
De
welbekende
feiten
zijn
deze.
20sten
D . Den
D
20
Augustus 1672,
1672, des morgens vroeg,, werd het vonnis nit·A
gesproken over C
Cor n e I is deW
daarop
W itt.. Onmiddell~jk
O
aa
begon,, op aa
aansporing van
Tic h e 1aa
a a I' en aanderen,, de
a T
kleine burgerij en het gepeupel sarnen
te scholen voor de
a
Gevangenpoort.
Volgens
besluit
van
de
Staten
van
Holland
G a
. V
a
S a
a H
a
bezette daarop
eene aafdeeling ruiterij,, onder T
T iII y,, de
aa
toegang"en
tot de poort,, maar
van
aa op last
a
a de g"ecommit-a
teerde raden
trok de bevelhebber met het grootste deel
a
zijner ruiters af,
tot D
Den Haa
Haag te
a , om de toegangswegen
a
bezetten en te waken
tegen
het
binnendring"en
van
a
a het
boerenvolk,, dat
men
zeide
in
aantocht
te
zijn.
In
. I plaats
a
a
aa
van
de ruiterij verscheen,, waarschijnlijk
op last
a
aa
a van
a den
plaatseIijken
magistraat,
bij de
aa
a
aa , de schutterij om de wacht
a
Gevangenpoort
te houden.. Inmiddeis
was
G
a
I
a de raadpensionaris
aa
a
door een boodschap
zijn
broeder
op
de
Poort
ontboden,
a van
,
a
P
zoodat
de
beide
broeders
aldaar
bijeen
waren..
Toen
begon
a
a aa
a
. T
de aa
aanvai
a en volgde de verfoeilijke moord op beiden.. Prins
P
Wi IIII e m was
Haag;
was
W
a toen niet in Den
D
.
H
aa-: ; ,hij
,
a den vorigen
of voorvorigen dag
W oerden ge-a voor eene inspectie naar
aa W
reisd en ging" vandaar
naar
zijn
legerkamp
bij
Bodegraven..
a aa
aa
a
B
a
.
Daar
vervoegden
zich
Tic
h
e
I
a
a
r
en
de
zijnen
bij hem..
Daa
T
1aa
Of de P
Prins v66r
O
,6,6 zijn vertrek nog" kennis heeft gekregen
van
Cor n.. deW
a de uitspraak
aa in de zaak
aa van
a C
W itt,, die den
20sten den beschuIdigde werd bekend gemaakt,
20
aa , is geheel
onzeker;; trouwens dat
Waar het
a doet ook niet tel" zake.
a . Waa
meer op aa
aankomt is,, dat
Z.. H.
aanleggers van
a Z
H . de aa
a de wana -
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daad
niet liet grijpen en ook later
hunne vervolging ont-aa
a
a
BBana- ried,, en dat
h~l
Tichelaar,
Verhoef
en Vun
a E
T
aa , V
e h e DJ. een jaargell}
of post verzekerde..
aa
Ten tijde van
Prinsen leven is geeu
-a verdenking tegen
T
a . ''8 P
hem geuit,, behalve
in een naschrift
op een pamflet,
a
a
a
, in
dezeIfde dag-en
vnJ~l
den moord op de D
DeW
a
a
W itt en geschreven:: daar
wordt,
evenwel
zonder
dat
's
Prinsen
naam
aa
aa
,
a ' P
genoenld
wordt,, aa
aangeduid dat
aan den raada de boodschap
a aa
aa pensionaris
valsch
was
werck",
a en niet dan
a een "bestoken
,
",
a
a
en tevens
dat
het optrekken del" ruitervendels ell der
D
a
a , zooals
sch'utterij niets dan
eene vertooning was,
bleek uit
a
a
de verwijdering- van
de
tv;ee
compagnieen
ruiters,
, waarna
aa a
a
a
8
aengoevangen".
" . IIn 1707
1707 gaf
a een aander
a -a
1,"het werk werd a
g·eschrift Cos
t e r II s'' llistorisch
verhaal
- te kennen",
R
aa C
dat
Prinsen inspectie weinig te beteekenell had
("van
a (,,
a geen
a ''s P
- eene zeer vag-e
''t mil1ste effect is g-eweest"),
"), a - toespeling..
Eerst in 1737,
Pieter Burman
Costerus'' Verhaal
C
V
aa
E
1737, toen P
B
a
op nieuw in het licht gaf,
openl~jk P
Prins
aa
a , werd daarin
Wi II e ill beschuldigd dat
20en- incognito in D
Den
a hij den 20
Haag
was
had
a geweest,, dat
a hij daar
aa den last
a
a doen g-even
Haa
tot het terugtrekken del' ruiterjj,, en dat
a hij de inspectie te
W
oerden
aIleen
had
gebruikt
om
voor
de wereld eeJl alibi
a
W
a
a
te kunnen pleiten.. Dit
laatste
verhaal
un
is
langen
tijd,,
aa
aa
a
D
zonder nauwkellrig
te worden onderzocht,, in omloop g-e-a
bleven en door vreemde auteurs
overgenomell;; de N
a
N eder-landsche
schrijvers laten
veelal
a
a
a slechts doorschemeren,, dat·
a ,
de zaak
niet
in
den
haak
geweest
is,
met
name
niet
de
aa
a
,
a
boodschap
en het bevel del' g-ecom-a aan
aa den raadpensionaris
aa
a
mitteerde raden.
a
.
Wat
Wa nn heeft de historische critiek omtrent die be-schllidiging van
del' Oranje-partij,
a een heftig tegenstander
a
O a- aT ,
65
jaren
na
de
gebeurteni8sen
van
1672
uitgesproken,
1672
, te
65 a
a
a
zeggen gehad,
wat
bepaaldelijk
Prof.
Fruin,
op
wie·n
men
P
. F
,
a ,
a
aa
zich -- en terecht -- zoo gaarne
beroept?? Dat
aa Da de bood-schap
door den ruwaard
.
a
aa inderdaad
aa
a aan
aa den raadpensionaris
aa
is afg-ezonden,
is
door
het
getuigenis
van
den
cipier
afa
a ,
a
doende bewezen,, en door die van
den
knecht
van
den
a
a
raadpensionaris
wordt het ten overvloede bevestigd.. Dat
Da
aa a
Z!,

o

o.
IV
0 . E.
E . IV

12
12

30
30
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de boeren nit het W
Westland
werkelijk voornemens waren
a
naar
Den
Haag
te
trekken
en
daar
wanorde
te
stichten,
aa
a
,
aa D
Haa
zooals
zij nog pas
Delft hadden
gedaan,
a te D
a
aa , is onomstoote-a
lijk bewezen,, alsmede
dat
is gestuit door
a
a hun toeleg aIleen
a
den ontvanger-generaal
V 0 I be r g en en den dorps-a
aa Van
Va
V
predikant
van
Maasland.
Ook uit Scheveningen
waren
a
a
Maa a
. O
S
a
matrozen
op
weg
naar
de
stad
geweest.
Een
en
ander
a
a
aa
a
. E
is door onwraakbare
getuigenissen bevestigd.. Het
bevel
aa a
R
om twee vendels ruiterij naar
te zenden,,
aa de toegangen
a
door den president van
en een zijner
a gecommitteerde raden
a
van
de aandere,, gegeven,, was
medelec1en,, bij afwezigheid
a
a
a
dllS'' in aallen deele gerechtvaardigd,
te
meer
omdat
de
a
aa
,
schutterij was
gweroepen;; dat
a onder de wapenen
a
a deze laatste
aa
haren
plicht schandelijk
verzaakt
heeft,, is ontwijfelbaar~
a
a
aa
aa .
algemeen gesproken is de handelwijze
van
IIn het a
a
a de gwe__committeerde raden,
zijn opgetreden dan
a
, die veel zachter
a
a
aanvankelijk
de bedoeling- van
het
Staten-college
was
geaa
a
a
a
a
S
weest,, door F
F r u i n volkomen opgehelderd en van
verdena
king g·ezlliverd..
En daarmede
valt
de geheele laster
van
E
aa
a
a
a het opzet tegen
de gebroeders DeW
de histo-D W itt.. De
D -uitkomst,, waartoe
aa
rische critiek heeft geleid,, vatte
F
r
u
i
n
in
deze
woorden
F
a
sarnen:
"Ik
concludeer
op
deze
gronden
tot
volkomen
a
:
,T
vrijspraak
van
al de beschuldigde staatslieden,
aa
a
a
aa
, rechters,,
gecommitteerde raden
en Z
Zijn H
Hoogheid in persoon,, van
a
a
aan,, den moord der D
DeW
aaIle medeplichtigheid aa
W itt en."
."
Het wordt waarlijk
meer dan
tijd dat
Nederland
H
aa
a
a men in N
a
die conclusie aa
aanvaarde,
der histo-aa
, en ophoude den naam
aa
rische critiek te misbruiken om de oude verdachtmaking
a
a
weder op te rakelen.
a
.
Het blijft voorzeker aaltijd eene open vraag
aa wat
a den
H
Prins bewogen heeft de daders
of aan.stokers
van
P
a
aa
a de gruwel-daad
te beschermen,, maar
gronden genoeg,,
aa
aa er zijn toch
L
waarop
men zijne handelwijze
kan
mag
aa
a
a verklaren.
a
. Niemand
N
a
a
bij de beoordeeling van
deze zoo teedere vraag
buiten
a
aa
rekening laten
dat,
a
a , hoezeer de weldenkenden onder de
het tooneel op het G
Groene
burgBrij ook gruwden van
a
Zoodje,
die
bllrgerij
niettemin
vast
overtuigd
is
geweest,
Z
,
a
,
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dat
Tichelaars
aanklacht
tegen C
Cornelis de Witt
a T
aa
aa
a
W
waarheid
bevatte
en dat
aan-aa
a
a de gebroeders de snoodste aa
slagen
hadden
gesmeed tegen het leven van
en
a
a
a den Prins
P
tegen de vrijheid van
hun vaderland.
Degenen,, die het
a
a
a . D
hadden
gewaagd
dien toeleg te verijdelen --en de schuldigen
a
aa
de ··Ferdiende straf
a te doen ondergaan,
aa , te recht te steIIen-",
dat
a zou voor een groot onrecht zijn gehouden,, en evenzeer
zou men,, a
althans
in 's-Gravenhage,
Will
em
a
' -G a
a , het Prins
P
W
zwaar
aangerekend wanneer
hij de mannen,
aa hebben aa
a
a
, die
zooveel voor hem hadden
gewaagd,
a
aa , maar
aa die,, al
a juichte
men ook over den dood del" Wit
W ten,, door hunne mede-burgers zekerlijk zouden gemeden zijn,, aan
aa hun lot over-gelaten
had.
a
a .
Wat
Christiaan
Huygens uit Pa
Parijs aa
aan zijn
Wa C
aa
H
broeder schreef tel" verschooning van
is
a de volksrazernij
a
ievens eene verklaring
van's
bevreemdende handela
a ' Prinsen
P
a
wijze ten aa
aanzien der moordenaars
aa en hunne medeplichtigen..
Bovendien mag'
Prins,,
B
a niet uit het oog worden verIoren,, dat
a de P
aal heeft hij er zich nooit over uitgelaten,
a , zeer waarschijnaa
Iijk ook zelf overtuigd is geweest,, dat
Cor n eli
a C
1 s deW
W itt
schuldig was,
a , en die overtuiging zon voorzeker zijne hana delwijze begr~jpelijker maken.
Gezwegen nog van
de
staata
. G
a
aa kundige overweging,, dat
aanleiding tot hernieuwing
a elke aa
of verleng'ing van
a de gisting del" gemoederen in het hachelijke
a
tijdperk,, waarin
de gebeurtenissen plaats
hadden
gehad,
aa
aa
a
a ,
met de grootste zorgvuldigheid moest vermeden worden..
Hoe P
Prins W
Willem
H
II
II I
II
I over de moordenaars
aa dacht
a
bIijkt uit niets duidelijker dan
nit
zijn
ruwen
uitval
a
**
a ten
aanzien van
Tichelaar
den hondsvot een
aa
a T
aa in 1681:
1681 : "Geef
,G
voet in ''t gat
a en laat
aa hem loopen,"
," dien ieder kent uit het
verhaal
Wagenaar.
aa van
a W
a
aa .
,M
Men moge het nit eerbied voor ''8 P
Prinsen karakter
be-a a
treuren,, dat
hij
zulke
schavuiten
heeft
lioeten
sparen
a
a
a - en
zelfs beschermen,, hem betichten van
a een eerlooze daad
aa is,,
met eene onpartijdige
en onbevooroordeelde beschouwing
a
der omstandigheden
niet overeen te brengen,, en het is
a
jammer
dat
Prof.. F
Prins en zijn aa
aanhang
a
a P
F r u i n,, die den P
a
in zulke krachtige
termen
vrijgepleit
heeft
op
aIle
punten
a
a
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aanklacht,
bed'iend heeft van
a
, zieh n.ochtans
a
a het woord
a
"verwijten"
waar
hij;
's
Prinsen
gedrag
tegenover
de bedrijvers
,,
" aa
' P
van
De W
"Vi t't en beoordeelt..
a den moord op de D

Over de vraag
of W
Willem'
al dan
O
aa
'
, III
III iJ~ 1678
1678 a
a niet
den slag
leger onder L
Luxembourg heeft
a teg"en het Fransche
F a
geleverd met kennis van
het sluiten van
a
a . den vrede,, is,,
zooals
t~jd geredetwist,, bepaaIa iedereen kan
a weten,, langen
a
aa delijk
tusschen Prof.
Generaal
K n 0 0 p.. Ten
,
P . FF r u i n, en G
aa K
T
slotte leidd.e de ontdekki-ng van
a de aanteekeuiug"en,
aa
- , door
'sPrinsen
secretaris
Oonstant~j,n
Huygens in zUn Da
Dng-P
a
C
a
H
?
boek omtrent den loop van
zaken
neerg"eschreveIl,
den
eersta
a
,
genoemde tot het prijsgeven van
a zijne meening en tot het
openlijk aafleggen van
eene ver]rlaring",
a
a
, dat
a de .Prins van
a
Oranj
e",O na
O
a
a het aan
aa het licht komen van
a (dit g-etuigenis,,
niet langeI"
kon worden vrijgepleit van
a
a de verdenking,, dat
a
hij uit vechtlust had
gehandeld
en
zich
verdedigd
door
a
a
eene sophistische onderscheiding..
Die verklaring,
Fruin zeIrer niet dan
D
a
, door F
a met leed-wezen uitgesproken en door den druk opellbaar
aa g"emaakt,
aa ,
was
a koren op den molen van
a dezulken,, die tegen dell persoon
van
Stadhouder
waren
ingenomen zonder g"rondig" eigen
a den S
a
a
onderzoek;; ook is het waarschijnlijk
dat
achterdocht,,
aa
a de a
die Yjn. den jongsten tijd zich wedel" eens heeft doen hooren,,
in het oordeel "Van
Prof.. FF r u i n haar
stenn zoekt..
a P
aa krachtell
a
Toch
had
woorcl nog
T
a de historische critiek haar
aa laatste
aa
niet gesproken..
Vier jaren
nadat
Fruin zijn ,,Na
"Nadere mededeeling omtrent
V
a
a a F
Willem
III
W
11
I I I en den slag
a van
a S·b.
S . Denis"
D
" had
a in het licht ge-geven,, schreef P
Prof.. P.
P. L.
L . Mull
M,
I e r op zijne beurt eene studie
over het onderwerp,, en gaf
Gids van
October
a die nit in de (a
a O
1882.
flij
onderwierp
daarin
het
geheele
vraag'stuk
van
188-2 . H
aa
aa
a
den slag
aan
een
zeer
grondig
onderzoe'k.
Punt
voor
punt
a aa
. P
ging hij nauwkeurig
den toestund
op het oorlogsterrein na
a
a
a
en kwam
zoodoende tot de slotsom,,, - waartoe
trotlwens'a
aa
ook Fruin
was
- dat
F
a gekomen a het behoud vain
a de vesting"
Mons
voor
de
S'panjaarden
vau'
z'ulk'
een
overwegend
belang
M
S a aa
a
,
a
was,
dat
daarvan
het,
lot
van
de
g"eheele
Zuidelijke
Nedera , a aa a
a
Z
N
-

-
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landen
afhing;; dwong Lux.embourg
ze tot ,de
a
a
L
& overgave,
a , ,dan
a
was
a Frankrijk
F a
zoo g'oed aals meester van
die
gansche,
zooa
a
,
veel begeerde en zoolang
betwiste gewesten.. Om
dat
O
a te
a
beletten wilde niet aIleen
,V
a
W i II
I I emIlI,
III, maar
aa wilden ook de
S
a
Statell-Generaal
op het spel zetten;; hunne resoluties
-G
aa alles
a
a
aa
laten
daarorntrent
geen schijn van
.AUgllStllS
a twijfel:: den 19den
19
A
1698, d.i.
Ina
zij den Prins
1698,
. . afl,cht
7 dage'n
a
a den vrrede g'e]~stten
a
P
oIn.,
kon,, ,,"door aaIle mogelijke mid-01-D ., indie:n het niet anders
a
delen van
a secol1rs"
" te beletten dat
a de toevoer van
a Ievens-luiddelenD niet langeI"
werd afgesneden,
a
a
, m.. a.
a . w.. dat
a de stad
a
lliet ,verd uitgehongerd e]l tot capitulatie
gedwongen..
a
a
Hierover
zijn dan
aIle geschiedkundigen het/,- eens,,
I
a ook a
dat
Mons gebiedend noodzakelijk
was.
a het ontzet van
a M
a
a . De
D
vraag
werd echter gesteld of de P
Prins niet,, wetende dat
aa
a
het sl11iten van
Frankrijk
en (le Provina den vrede tusschen F
a
P
cien
althalns
op handen
was,
8
a
a
a
a , had
a behooren te beproeven
den beraamc1en
aanval,
aa
aa
a , die zeker veel.- bloed zon kosten,,
noodeloos te maken
door eene voorafgaande
sommatie
aan
a
a aa
a
aa
Luxembourg.. Op
IL
O dit punt nu is de critiek van
a Prof.
P
.M
M u IIe r niet minder dan
afdoende.. Hij
a
a
H heeft onwederlegbaar
aa
aangetoond dat,
het voor een veldheer aal in schier
aa
a , WRl1neer
a
aIle gevallen
onraadzaam
is den vijand
door derg-el~ike waara
a
aa aa
a
aa schllwende sommaties
op
een
aanval
bedacht
te maken,
a
a
aa a
a
, het
zeer stellig
Prins W
'W iII
Mons de onbezonnen--- voor P
11 e ill, III
III bij M
heid en roekeloosheid zelve zon geweest zijn door eene
dergelijke waarschuwing
zijn v~jand
voorbereid te luaken
B
aa
a
a
op zijn vermetelen oplnarsch.
Luxembourg
achtte
zijDe
a
. L
a
zij
naar
zijn
oordeel
onneembaar
stelling- zoo sterk,, dat
a
aa
aa
kon heeten:: hem te verdrijven of tot het prijsgeven van
a
die stelling te noodzaken
was
a
a wellicht mogelijk door over-rompeling;; door een strijd,, die aals het ware
aangekondigd
a
aa
was,
a , was
a het zulks zeker niet..
Die vraag
omtrent ''s P
Prinsen verplichting tot eene
D
aa
voorafgaande
sommatie
aan L
Luxembourg om de blokkade
a aa
a
aa
a
van
Mons op te heffen was
a M
a intusschen niet de hoofdvraag;
aa ;
z~i werd eigenlijk a
aIleen subsidiair
opgeworpen voor het
a
geval
Will e ill III
I I I van
a men ZOll moeten toegeven,, dat
a W
a
het sluiten van
den
vrede
inderdaad
geen
kennis
gedragen
a
aa
-a
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had:
Augustus,, twee dagen
na
a : immers den 16en
16
A
a
a den slag,
a ,
zond de P
Prins weI
eene
sommatie.
Op
die
zaak,
of
hij
die
4
a . O
aa ,
kennisverkregen had,
aan..
a , ja
a dan
a neen,, kwam
a , het aa
Wat nu heeft de historische critiek wederom daaromWa
aa
trent geopenbaard
en geoordeeld??
aa
Kortweg is de stand
van
K
a
a zaken,
a
, na
a het bekend maken
a
del" aanteekeningen
van
H
u
y
g
ens,
aldus
samen
te
vatten.
aa
a H
, a
a
a
.
Den JlOen A
Augustus des avonds
is de vrede van
Nijmegen
D
a
a N
geteekend..
Het was
oogenblik van
H
a het laatste
aa
a d'en termijn,, door
Engeland
en de R
Republiek gesteld voor het aal of niet
E
a
aannemen van
gestelde voorwaarden;
allerlei
aa
a de laatst
aa
aa
; door a
diplomatieke
kunstgrepen hadden
de Fransche
afgevaardigden
a
a
F a
a
aa
op het vredescongres onophoudelijk beproefd te ontkomen
aan de onaangename
noodzakelijkheid
om of hunne eischen
aa
aa
a
a
te laten
vallen,
was
a
a
, of den vrede onmogalijk te maken.
a
. Zoo
Z
a
het, dag
in
dag
uit
en
week
in
week
uit,
onzeker
g'ebleven
a
a
,
of de vrede tot stand
zou komen ja
. Naar
a
a dan
a neen.
- .
Naa mate
a
de 14
verstreken,, die door de E
Engelsch-Nederlandsche
14 dagen
a
-N
a
nota
26 JJuli den F
Franschen
Koning waren
gelaten
a van
a
26
a
K
a
a
voor het nemen van
een besluit,, scheeD de kans
op den
a
a
vrede kleiner;; toen op den 9gen het vredesverdrag
a nog niet
was
onderteekend,
scheen
zij
verloren.
Zoo
dacht
men in
a
,
.
. Z
a
het geheele land,
a , zoo dacht,
a
, en -- laat
a het er worden bijge-voegd -- zoo hoopte Prins
Will
afzonder-P
W 11 emIlI,
III, die den a
lijken vrede - en terecht!! -- voor noodlottig hield..
Daar kwam
den 13
a
Daa
13 en,, dus den dag
a v66r
66 den slag,
a , een
gedrukt papier
in
het
legerkamp,
een
bericht
bevattende,
a
a
,
a
,
door een der gevolmachtigden,
B
a
, Van
Va
B eve r n i n g k,, aafge-:..
,- ,zonden aa
aan de Staten
Generaal;
S a
G
aa ; het bericht behelsde,, dat
a
men te N
Nijmegen besloten had
van
IOen
a in den avond
a
a den 10
het vredesverdrag
te teekenen - een bericht dUB dat
a
a die
behandeling
zou
plaats
hebben,
niet
dat
zij
had
plaats
gehad.
a
aa
,
a
a
aa
a .
Het is weI waarschijnlijk,
afdruk van
aa
, dat
a de a
a deze tijding,,
H
al staat
Prins op de een of
a
aa het nergens vermeld,, ook den P
andere
wijze onder de oogen is gekomen,, of aalthans
de
a
a
inhoud hem is medegedeeld.. Maa
Maar welke waarde
kon
hij
aa
daaraan
Indien inderda,ad
aa aa hechten?? I
aa de vrede gesloten was,
a ,
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a zou toch zeker he'Jn in de eerste plaats
aa daarvan
aa a kennis
zijn gegeven worden,, en dit was,
a , schoon het reeds de derde
dag
a was,
a , niet geschied,, zelfs de tijding van
a het voornemen
om te teekenen,, dat
Be v ern i n g k aa
aan de
a dan
a heette door B
te zijn medegedeeld,, was
Roe
SStaten
a
a hem niet geworden.. R
zon het dan
Prins in die omstandigheden
mogelijk zijn
a den P
a
g~eweest aa
aan het gedrukte papier,
was
a
, dat
a in het kamp
a
a
aangebracht,
eenige,
waarde
te
hechten?
Misschien
was
het
aa
a
,
, aa
? M
a
inderdaad
de aafdruk van
een aauthentiek stuk,, maar
aa
a
aa bij
gemis van
nader
bericht lag
a
a
a de gevolgtrekking voor de
hand:
oogenblik was
a
: op het laatste
aa
a de onderteekening van
a
den vrede t6ch nog verijdeld..
Ook den M
14en had
WilIem III
III nog B
geen bericht van
O
a W
a
het gebeurde te Nijmegen,
N
, en eerst den 15
15 en,, den dag
a na
a
den slag,
den
a , kreeg hij de tijding door een briefje van
a
raadpensional~is;
aa
a ; ook toen ontbrak
a hem nog aaltijd de offici-kan
men lezen
eele mededeeling -- en bij Huygens
H
a
hoezeer hem dit verwonderde,, en hoe bitter het hem
ergerde.. Niemand
wist toen nog,, dat
N
a
a eene nalatigheid
a a
Van B
Beverningk en -- wellicht - een ongeval
Va
a van
a
een koerier in het spel waren
geweest.. Na
Naderhand
was
a
a
a
daarover
vrij wat
aa
a moeilijkheid,, maar
aa de fout was
a niet meer
te herstellen..
Inderdaad,
I-a
aa , wie onbevooroordeeId de omstandig"heden
a
en voorvaIIen
in de dagen
van
1673
1673 onder-a
a
a 10-16
10-16 Augustus
A
zoekt,, kan
niet anders
dan
met Prof.
a
a
P . M
M u II e r tot het
a
besluit komen dat
Prins W
Wi IIII e ill,, bij gemis van
a P
a elk bericht
aan
hemzeIven,
den
hoofdpersoon,
elke
andere
tijding~ als
aa
,
,
a
a
valsch
of voorbarig
gerucht moest beschouwen en waardeloos
a
a
aa
oordeelen.. V
Volkomen naar
, zonder eenige spits-aa waarheid,
aa
vondigheid,, kon en moest hij "voor
God
verklaren
dat
,
G
a
a h~j
15den .Augustus)
niet
geweten
had,
dat
de
vrede
((v66r
06 den 15
a
,
a
A
)
gesloten was".
a ".
Het
is te betreuren,, dat
Prof.. Fruin,
a P
, klaarblijkelijk
aa
H
F
onder een indruk van
a schrik
a teIeursteIling en spijt,, van
misschien,, de waarde
van
H u y g ens'' bericht omtrent de
a H
aa
nagedrukte
depeche
van
Beverningk heeft overschat,
a
6 A
a B
a , en
het spijt mij dat
het
groote
gezag
van
zijn
naam
is
ver-a
a
a
aa
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468a zijn.. Het
bonden aa
aan eene opvatting,
a
, die niet juist kan
H,
aa
betoog van
Prof.
Mull
e
l'
heeft,
naal'
mijne
a P
. M
overtuiging,, het laatste
woord in zake
clen slag
a
a van
a SSt.. Denis
D
aa
gezegd.. M~j
van
a
a velerlei
M heeft het bekeerd.. IIn deze dagen
geschr:iif over den P
Prins is herlezin.g van
Gids-al'tikel
a zijn G
-a
uit 1882
1882 ook aanderen ernstig aa
aan te bevelen..
En hoe dan,
E
a , ten slotte,, zal
a het oordeel del' historie
over P
Prins W
vV i 11
11 e m moeten luiden,, ook ,vanneer
zij in de
a
eerste plaats
zich rekenschap
vraagt
en geeft van
aa
a zijne
aa
a
handeling'en
in de drie hier besproken zaken?
a
a
'?
De beschouwing
zijne gedragingen
in zake
den
D
a
a
a
0 van
geheimen handel
Inet
Engeland
dwingt
tot
het
besluit,
a
a
E
a
, dat
de P
Prins rein en onbaatzllchtig,
aa
, aaIleen met het oog op
.I's lands
beIang,
heeft g'evoerd,, en z'e met
a
a , dien handel
a
dezelfde bedoeling,, zijn eigen belangoen
tel' zijde stellende,,
a
heeft aafgebroken..
De overweging van
in de dagen
van
a
a
D
a zijne handelwijze
a
"L
den moord op de D
De W
vV itt en zuivert hem van
aIle
vera a
denking',, en Iaat
voor een gevoel van
aa aaIleen plaats
aa
a spijt,,
dat
Prins heeft gemeend - en misschien ten onrechte
a de P
gemeend - om del' wille van
a de volksmeening bescherming
te, llloeten verleenell aan.
a . onverlaten.
a
.
11.1
zake
den
slag
komt het goedrag
a van
a
I
a
a van
a St.
S . Denis
D
Prins
vV i IIII em uit het -onderzoek
te voorschijn,, gezuiverd
P
W
van
a elkelI bIaam;
aa ; hij blijkt ook hier trouw te zijn geweest
aan z~jn beg-jusel:: nimmer iets tegen de eer..
aa
l\faar by die drie zaken
bIijft de historie niet staan.
aa .
Maa
a
'Vie P
Prins W
"\tV iII e ill beoo;rdeelen wil het zij nog
eellS, herhaald
- torne niet aan
nac1en
van
B
a
a
aa
aa twee of drie
het gewaad
was
a een wereld-figuur,
,
aa zijner glorie.. De
D Prins
P
die dertig' jaren
langEuropa
a
a
E
a heeft geleid,, die zijn vaderland
a
a
en de he1ft van
Staten
heeft gevrijwaard
voor
a Europa's
E
a' S
a
aa
vernietiging van
en welvaart:
a zelfstandigheid.
a
aa : men trachte,
a
,
indien men hem beoordeelen wil,, z~jn levensarbeid
te be-a
grijpen,, en ture niet steeds op een enkeI punt uit zijn rijk
en vruchtbaar
aa leven..
voortreffel~jke

oONZE
N Z E LEE
S T A F E L.
LEESTAFEL.
L.. van
Dey sse 1.1 . Zevende
bundel verzamelcle
Opstellen.
L
a D
Z
a
O
.
Nieuwe
I{unst en Kritiek.
N
K
K
. Amsterdam.
A
a . S
S c he 1t e ill aa en
Holkema.
H
a . 1004.
1904 .

De molen onzer \vetgevende macht
maalt,
D
a
aa , zei de "Standaard."
,S a aa "
dezer dagen,
a
, niet aalleen langzaam,
aa , doch veelal
a
a heel slecht.. Vandaar
Va aa
dat
a zoo menige ,vet,, reeds kort nadat
a a ze werd aa.ngenomen,
aa
, herzien
en gewijzigd
moet
een deel
U
a worden.. Voor
V
a ligt dit daaraan,
aa aa , aldus
a
aa het aantirevolutionaire
gaat
blad
a
a verontschuldigend verder,, ,"dat
a de
geest van
en doorzichtige van
a ODze taal
aa het heldere,, klare
a
a de
Fransche
en E
Engelsche taal
F
a
aa mist."."
TJie onbevvezen,, zoo maar
tegen ODze
D
aa neergeworpen aanklacht
aa a
moedertaal
Even klakkeloos
aa wijs ik aaf.. E
a
aals het aantirevolutionaire
a
blad
aan over::
a zijn stelling neerschreef,, plaats
aa ik er de nlijne aa
onduidelijkheid van
geschriften is niet te wijten aa
aan
a Hollandsche
H a
a , lTIaar
de taal,
aan
de
landgenooten,
die
zich
van
die
taal
bedienen.
- aa aa
a
,
a
aa
.
H
Het spreekwoord zegt:: "tout
ce qui n'est
pas
pas
,
'
a clair
a n'est
'
a
fra.nyais."
zou dat
Hollandsch
kunnen
a a ." 1\fen
M
a even goed van
a het H
a
be\veren..
Ret H
Hollandsch
glashelder
Fransch!
zou het zoo
H
a
a
aals het F
a
! lIen
M
niet zeggen,, ,vanneer
men bU een gevierd meester van
Hol-a
a den H
Iandschen
stijl,
a
I, bij een luaD,
a , die de kunst verstaat
aa om met zijn
taal
aa te tooveren,, een volzin aals den volgenden leest::
"Intusschen is de oprichting van
Eeuw"
a het tijdschrift "Onze
,O
E
"
verklaarbaar,
aa aa , en "vel Oln dat:
a : het begrijpen van
a een tijdscbrift aals
iets lllonumentaal-politiesch
vermoedelijk even veel recht van
aa a bestaan
aa
heeft aals de specifiek en eklektisch filosofico-artistische
opvatting
-a
a
omtrent een tijdschrift."
."
vv""elk een genot lllet K
Kong-tse
(Confucius)) te kunnen zeggen::
W
(C
"Ziet,
als
de
gedachten
van
een
man
a
a
a hoog vliegen gelijk een vogel
,,Z , a
in de lucht,, dan
zijn
mijne
gedanhten
de pijl,
a
a
I, die ze doorboort en
tot mij brengt.. Zijn
zij
ala
het
vlug'ge
hert
op het wijde veld,.,
a
Z
dan
snel
als
de
jachthond
en halen
haar
a zijn mijne gedachten
a
aa in..
a
a
a
ZZijn zij zoo diep aals de visch in den onafzienbaren
a
a
aafgrond,, dan
a
gelijken m\ine gedachten
op den haak,
a
aa , waaraan
aa aa zij naar
aa boven
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gehaald
geplaatst
worden !"
I"~ Ind.erdaad
aa en in het daglicht
a
aa
I
aa \velk een
weelde aalles te begrijpen!! :Maar
Maa tegenover zulk een volzin aals den
om een
zoo even geciteerden staa ik met open mond en onmachtig
a
enkel woord voort te brengen..
De bedoeling van
Heer van
Deyssel1 kan
D
a den H
a I)
a natuurlijk
a
niet zijn,, dat
"Onze E
Eeuw"" eukel Oln staatkundige
redenen zou
a ,,O
aa
zijn opgericht.. In
volzinnen wordt
I de onmiddellijk voorafgaande
a aa
de oorsprong van
het
tijdschrift
met
den
wensch
van
a
a sOlllmige
lieden in verbandgebracht,
om
de
vieze
dingen
doende
boeren van
a
a ,
a
S
te weren.. O
Ook zou,, als
S t ij n S
S t r e u vel1 suit hun salon
a
a in de
schatting
van
a
a onzen aauteur ,,0.
,0 . E."
E ." zich niet onl lette'rkunde be-bespreking"" zijn toegezonden..
kreunde,, deze zevende bundel niet "ter
,
Immers
de bundel behelst enkel letterkundige opstellen en
I
daaronder,
auteur
ver\vachten
aa
a men van
a dazen hoogstaanden
aa
a
a
, zooals
kan,
a , vele van
a de aallerbeste soort.. Wie
W langzaam
a
aa en met ingespana nen aa
aandacht
de voortreffelijke critieken bestudeert,, aa
aan van
a
a
Hulzen,, Oouperus,
Dr.
Juris,
Heyermans,
Ary
Prins
H
,
D
.
J
,
H
a
,
A
P
C
en A
Aletrino gewijd,, zal
Heer v.. D.
a moeten erkennen dat
a de H
D.
beter dan
a
a misschien iemand
a
aanders de moeilijke kunst in', praktijk
brengt,, om zijn landgenooten
met vrucht te leeren lezen en hun
a
een juisten kijk op deugden en gebreken van
a letterkundige ge-'wrochten
te
verschaffen.
'
a
.
'1'och
kan
T
a ik niet aaIles in dezen bundel bewonderen.. Ret
H
stemt den lezer niet tot nadenken
en geeft evenmin grooten dunk
a
van
deze op bI.. 259
a levensernst bij den schrijver,, wanneer
a
259 los-doet hooren,, dat
geestelijke gezichts-zinnig de orakelspreuk
a
a "de
,
kring",
", binnen ,velken er verschil tusschen goed en kwaad
aa schijnt
te zijn,, enkel bij lager
staande
menschen wordt aa
aangetroffen en
a
aa
".
,,"een minder goede gezichtskring is".
Naar aa
aanleiding van
Naa
a dit tweede gedeelte van
a den bundel,, die
den titel "Proza-gedichten"
,,P aa , dat
a
" voert,, moet mij nog van
a het hart,
ik het beneden de waa1'digheid
van
aa
a een groot schrijver aacht in
duizend bizonderheden te schilderen,, hoe een jongen in zijn bed
ligt,, hoe zijn ledikant
e1' uitziet,, hoe de sprei,, hoe de kam,
a
a , hoe
het zeepbakje,
a a , hoe het dekseltje
* van
a het zeepbakje,
a - , hoe de waschWeI is het merkwaardig,
korn,, hoe de spons enz.. W
, dat
a in een
aa
e1' een voortreffelijk \voord-eeuw van
a stoom en zenuwoverspanning
a
kunstenaar
gevonden
wordt,
die
kalmte
en tijd vindt om dat
aa
,
a
a alles
a
te
beschrijven.
Niet
mi:t:der
treffend
is
het,
dat
er
duizend
haarfijn
aa
. N
, a
schilde-lezers zijn om van
a die minutieuse,, inderdaad
aa talentvolle
a
ringen te genieten.. Zelfs
zou men het verblijdend kunnen noemen,,
Z

-- 47
4711 dat
a er nog zooveel gezonde lieden zijn,, die het leven heel rustig
opnemen.. Maa
Maar aa
aan den anderen
kant
moet ik vragen,
a
a
a
, of kunst
niet dreigt te verdorren aals zij van
a vorm zonder inhoud willeven!!
Wat zon men zeggen van
een gastheer,
maar
Wa
a
a
, die fraaie
aa
aa ledige
oesterschalen
opdischt??
a
Ten slotte dit nog.. IIn zijn La
Laokoon heeft L
Lessing gewezen
T
grenzen tusschen woordkunst en beeldende kunst,,
op de natuurlijke
a
grenzen die bepaald
worden door de geheel verschillende middelen,,
aa
de twee kunsten zich bedienen,, en ook door de beperkt-waarvan
aa a
heid van
Heer van
Dey s-a ''8 menschen geheugen en phantasie.
a a . De
D H
a
D
s e I schijnt zijne redenen te hebben om die oude ,vijsheid voor
a
munt te houden.. IIntusschen blijft het een feit dat
valsche
a de
en personen slechts met 46
eenen spre-aallergrootste dichters zaken
a
kenden trek plegen te beschrijven.. Ook
is het onbetwistbaar,
O
aa , dat
a
wie in woorden aachtereenvolgens aalles tracht
op te sommen wat
a
a
een schilder in zijn beeld te aa
aanschou\ven geeft,, licht gevaar
aa loopt
het een of aander te vergeten... . Zoo
is het den Heer
van
Dey sse 11
Z
H
a D
bij de beschrijving van
Adriaan's
overkomen een drie-a A
aa ' ledikant
a
hoek uit slechts t,vee stokken saam
te stellen.. Men
leze bI.. 131.
a
M
131.
En nu nog "pour
laa cloture finale
et definitive",
de
E
,
a
", zooals
a
dansmeester
zegt,, de vrees uitgesproken,, dat
Adriaan
a
a dejeugdige A
a a
spoedig een kaalkop
zal
wij lezen op bi.. 220
aa
a zijn.. Want
Wa
220 dat
a tus-van
zijn
kam
in,
bij
het
gladde
latje,
waarin
die
schen de tanden
a
a
a
,,
a
a
,
aa
tanden
allemaal
sarnen
zijn,
"zilver
grijze
dingetjes"
worden
aan"
a
a
aa
a
, ,
aa heeten roos en zijn vies,, maar
getroffen.. "Die
,D
aa zij zijn niet vies
en zijn zilver en wit ell
a ,vorden roos genoemd en komen van
a je
bruine haar."
deelt de H
Heer van
ons mede.. Hij
aa ." Zoo
Z
a Deyssel
D
H
had
er weI de waarschu\ving
aan mogen toevoegen het haar
a
aa
aa
a'a door
dagelijksche
wasschingen
schoon te houden.. Dat
a
a
3
Da zou goed zijn voor
den bol van
Adriaan
en ook voor den kraag
a
A
a a
aa van
a zijn jas,
a , die
er nu denkelijk door de telkens aafvallende
schilfertjes vettig en
a
ietwat
uitziet..
v.. DD.. W.
V
W.
a besneeu\vd
D
Dr.. J.
Arts te Alkmaar.
D
J. W.
W . Wicherink,'
W
,' A
A
aa . BeschouB
wingen over het Groenloopen.
k e In aa
G
. Amsterdam,
A
a , van
a HoI
H
en Wa
Warendorf.. 1904
1904..
Dr.. J.
ning W
als P
Privaataa D
J . H.
H . Gun
G
W z n.. zegt in zijn intreere.de a
Docent bij de A
Anlsterdamsche
Gemeentelijke
Universiteit,, dat
a
G
U
a de
D
openbare
Universiteiten thans
"aan
allerlei smaad,
a
U
a
,aa
a
aa , hoon en mis-kenning bloot staan
middelen in het werk gesteld worden
aa en allerlei
a
om ze der natie
verdacht
te maken."
a
."
a
a
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Ik
Dr.. Wi
aan zijne Utrechta overtuigd,, dat
a D
W c her ink aa
TJ
I ben er van
sche aalma
een goed hart
brengt ook hij koren
a nlater
a
a toedraagt.
aa . Toch
T
op den roolen van
aangeduide felle haters
onzer U
Uni-a de hierboven aa
a
versiteiten,, wanneer
hij schrijft::
a
"Tot de instellingen in de studentenwereld,, \velke in staat
aa ,
J
zijn,, tijdelijk of voorgoed onze ethische en aaesthetische persoonlijkheid
te verkrachten,
en nog
a
, en dit ook:, blijkens de vele geconstateerde
a
bij herhaling
te constateeren
gevallen,
a
a
a
, werkelijk doen,, behoort het
groenwezen."."
Welnn,, ik begrijp,, dat
niet veel voor het groenloopen
W
a iemand
a
gevoelt.. Desnoods
vvorde
Dr.
.
Wicherink
toegegeven,, dat
D
D . W
a het
"een
pest in d.e N
Nederlandsche
student.enwereld',
hij
,,
a
" is.. Heeft
H
het recht in het meervoud van
daarorrl
aa
a "instellingen"
,I
" te gewagen,
a
,
w-elke lTIet het ver9.erfelijk instituut eene streek houden en er aIle
a
op nit zijn den jongen student naar
aa ziel en lichaam
aa te verrnoorden??
Wat bedoelt hij met die overige "instellingen"?
Toch niet
Wa
,
"? T
het Stuc1ententooneel?
als
S
? Opvoeringen
O
a die van
a "Oedipus"
,O
" en van
a
"Lucifer"" kunnen enkel bevvijzen,, dat
kweek-,,L
a de Universiteit
U
zin.. Zij
redenen en
aa is van
a een idealen
a
Z konlen om finantieele
a
Pp~aats
ook omdat
a de tijd ontbreekt zelden voor;; het ware
a niet wenschelijk,,
dat
a zij dikwjjIs herhaald
aa werden;; maar
aa zij zouden onnl0gelijk zij~,,
indien de corpsleden geen levendig gevoel hadden
vool' wat
a
a het
Ineest verheven is in de G
Grieksche en in de Vaderlandsche
poezie.
Va
a
.
Ook aa
aan een zoo smaakvolle
en sierlijke vertooning aals het "RidderO
aa
,,R
hofspel",
flare Ma
J\.lajesteiten onze geeerbiedigde K
I{oninginnen
", welke door Ha
be\\Tonderend werd gadeslagen,
hebben..
a
a
, kan
a Ol1ze dokter niet gedacht
a
Het corps,, dat
verleden 3an
H
a die schoone zijde van
a het voorvaderlijk
a
aa
onzen prozalschen
tijd te aanschouwen
gaf
aI
aa
a en ons terugtooverde in
de dagen,
deugden haog in aa
aanzien stonden en
a
, toen de mannelijke
a
de dapperste
held door de schoonste vrouvv gelauwerd
werd,, ver-a
a
dient zeer zeker een eeresaluut.·
a
.- Onberaden,
O
a
, zonder erg,, bezigt
onze dokter woorden,, die bij onnadenkenden
het vermoeden moeten
a
,vekken,, dat
Universiteit een poel van
a de U
a ongerechbigheden is..
Dr.. vVicherink
lIeeft volgens zijn eigen getuigenis nooit
D
W
werd groen-groengeloopen en nooit in 'kringen verkeerd,, waarin
aa
geloopen.. Hij
H is een van
a de korypheen
6 van
a den "Studentenbond"
,S
"
gevveest en heeft zijn boekje met het door hem erkende doel ge-schreven 0111 leden voor dien "Bond"
Op aa
aangename
,B
" te werven.. O
a
wijze verhaalt
hij
de
lotgevallen
van
die
onder
zijne
leiding
bloeiende
aa
a
a
Vereeniging.. Z
Zijn geschrift zal
gaarne
door allen
gelezen
V
a
aa
a
belang
stellen.. Maa
Maar in zoover het
worden,, die in de Universiteit
U
a
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"Beschou,vingen over bet G
Groenloopen,"n ,vil geven,, heeft het slechts
,,I3
een zeer betrekkelijke \vaarde.
aa .
Eell van
E6
a de hoofdstukken van
a zijn boekje strekt 0111 te be-toogen,, dat
eene lijn is te
a groenloopen luet zelfvernedering op 66
stellen.. H
Ret verplaatste
mij een halve
eeuw aachteruit,, toen ik zelf
aa
a
novitius was.
Hoe graag
a . H
aa zon ik het op nieuw zijn,, aals ik voor dien
prijs mijn jeugd kon terugkoopen!! Z
Zeker was
a het niet prettig,,
men een oppasser,
aals ,\vare
a
a
, tegen zoo en zoo laat
aa bij den een of
ander
"meneel'''
besteld
te
,vorden.
En
dan
a
,
"
. E
a te llloeten hooren::
nZet
jij
eens
thee~
vrindje,
maar
wee
je
gebeente,
,
, aals de drank
a
, aa
,,Z
niet goed is".
Nu,, beenderen ,verden e1' nooit geb1'oken,, l11aar
". N
aa het
kon voorkolnen,, dat
plek opliep,, aals de thee ge-a rnen een blau"'Ne
a
kookt had.
Hoe verschikkelijk,, niet ,vaal"?
leert
aa ? W
W e1 neen!! nIen
M
a . H
zich redden,, ondervindt misschien dat
a een goed humeur een schat~
a .
dat
een kracht
is..
a ieder talent
a
a
van
ZZiedaar
aa een novitius,, de staluhouder
a
a een rijke en hoogst
aanzienlijke familie.
aan een student,, die .de
aa
a
. Hij
H is overgeleverd aa
zoon van
kleedermaker
del' hoofdstad
a
a is.. De
D vadera '
a een voornamen
a
van
gaat
door het land.
a den laatste
aa
a met den hoed in de h~nd
a
a . I-lij
H
van
De twee
. D
Ctelt den vader
a
a den eerste onder zijn beste klanten.
a
jonge mannen
weten date
is uu de kleermakerstelg
de ,,"lneneer",
a . Toch
a
",
a
T
die op een hoogen Ltoon zijn wenschen te kennen geeft aan
aa den
jeugdigen baron.
het ook TIuttig en leerzaam
a
. ZOU
Z
aa kunnen zijn,, dat
a
zoo de Inaatschappelijke
verhoudingen
eens
zes
weken lang
a worden
aa
a
omgekeerd?? Zou
het luisschien aan
van
aa een juiste taxatie
a a
a groot
Z
en klein bevorderlijk kunnen zijn??
De zoon van
groot man
u'v
D
a een waarlijk
aa
a Ioopt groen.. "Vaal'
,V
vader
hebben wij onbegrensden eerbied,, maar
aa jij,, kereltje,, jij bent
a
een ongeluk I"!" Zeker
is dat
om. te ont-Z
a niet de prettigste manier
a
dekken,, dat
a men niet volstaan
aa kan
a als
a zoon van
a een beroemd
man
a geboren te zijn,, maar
aa er naar
aa streven moet zelf iets te betee-kenen.. De
aa , zoo ik mij niet vergis,, zelfs voor een
D les is ruw,, maar,
hardleersche
doeltreffend..
a
Natuurlijk
rees et menige zucht uit het beklemde moederhart,
a ,
Na
als
de
dag
naderde,
de misschien vertroetelde lieveling
a
a
a
, waarop
aa
voor ten minste zes weken,, zooals
a ik in mijn jongen tijd,, aan
aa onbe-zonnen en baldadige
handen
stond
te
worden
overgeleverd.
. Nu
N
a a
a
komt men er gemakkelijker
van
af.
Invloedrijke
mannen,
die
gaarne
a
,
aa
a
a a . I
de rol van
spelen,, hebben weten te bewerken,, dat
a Voorzienigheid
V
a
de groentijd tot de helft werd ingekrompen.. Toch
waarschuwt
onze
T
aa
Ldokter tegen het groenloopen.. Hij
a
H maakt
aa er zoo veel mogelijk bang
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voor.. Z
Zon
Duitsche gewoonte werd
' hij liever zien,, dat
a ook bier de D
ingevoerd "auf
die M
Mensur"" te konlen?? H
Het leven is met name
,a
a
voor hen,, die tot de hoogere klassen
der maatschappij
behooren,,
a
aa
a
zoo effen
en gevaarloos
geworden,, dat
aa
a weI iets mag
a overblijven,,
hetweIk de mannelijke
deugden aals moed en tegenwoordigheid van
a
a
geest ontwikkelt bij wie zullen geroepen worden de gidsen van
a
hun yolk te zijn.. Laa
Laat het groenloopen een berg zijn,, waar
aa men
met eenigen schrik tegen opziet.. Het
H heeft deze groote verdienste
dat
a het aangst leert overwinnen..
Natuurlijk zal
Na
a ik niet beweren,, dat
a er bij een studentenbond
geen kloeke,, flinke jonge mannen
worden aa
aan~etroffen.. I
Ik weet
a
het tegendeel.. Maa
Maar de D
Duitschers,, die een weerbaar
aa Yolk willen
zijn,, weten zeer goed,, waarom
zij de studentenduels niet met ge-aa
weld verhinderen.. IIk verbeeld mij,, dat
a ons groenloopen,, daar
aa het
minder litteekenen aachterlaat,
aa , de voorkeur verdient.. De
D mooie,,
jonge meisjes van
gevoelen
a Nederland,
N
a , die,, naar
aa ilr hoop,, minachting
a
voor wie te bang
zijn om groen te loopen,, zouden nochtans
a
a
ongaarne
hun mannen
moeten kiezen onder jongelingen,, die gekerfd
aa
a
waren
in hun gelaat,
Duitsche muzenzonen..
a
aa , zooals
a bijnaa aaIle D
Natuurlijk komen er misbruiken bij het groenloopen voor..
Na
Onder de massa
vVie een
O
a a vindt men licht een schurftig schaap.
aa . W
laag
heeft,, verraadt
het als
aa karakter
aa
a "donderaar"
,
aa " of ala
a a
a novitius
op zoo duidelijke wijze,, dat
leven zich den toegang
a hij in later
a
a ge-sloten ziet tot aambten,, waarvoor
hij
niet
deugen
zOU.
De
geesten
aa
. D
,vorden in den groentijd gevormd en geproefd..
V.. D.
V
D . W.
W.

Dr.. H.
Religie en Z
Zedelijk leven.. Utrecht.
D
H. Vis,scher.
V ,
. R
U
.

G. J.
A.. Ruys.
G.
J. A
R
. 1904.
1904.

Prof.. Visscher
IIk geloof,, dat
a men deze redevoering,, door P
V
bij de., opening van
den
nieuwen
cursus
uitgesproken,
a
, met genoegen
en grootendeels met instemming lezen zaL
a . Te
T recht merkt hij 0p,,
dat
"de
steeds
wassende
stroom
van
indiviaualisme"
a
a
" een dreigend
a ,
a
gevaar
voor
onze
beschaving
en
voor
ons
maatsyhappelijk
leven
a
aa
a
aa
,vordt.. »De
6 bond,,
D moreele orde,, die tot nu toe de conscientien
schijnt haar
zijn er,, die openlijk
" . Duizenden
D
aa klem in te boeten".
getuigen,, dat
geoorloofd aachten en plicht,, zedewet naar
aa
a zij alles
a
het rijk del' spoken verbannen.
a
. Die
D aafvvijzing van
a iederen onzicht-"baren
band,
del' zedelijke drijfveeren moet daaraan
a
a
aa aa
a , die verzvvakking
worden toegeschreven,, dat
over den modernen
aa macht
a
a de religie haar
luensch verloren heeft.. D
De ervaring
del' eeuwen leert,, dat
a
a reli~ie
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een wortel hebben.. ,O
"Ook hier geldt het schoone
.,en zedelijk. leven 66
".
woord:: de mensch zal
God vereenigd heeft".
a niet scheiden,, wat
a G
schijnt in hoofdzaak
IIk herhaal
aa het:: die gedachtengang
a
a
aa gezond..
1\faar niet hoven bedenking verheven aacht ik,, wat
Maa
a op bIz.. 11
11 te
lezen staat:
"I( ant
en DDar
aa : ,KK
a
a \v in,, criticisme en evolutie hebben de
nieu\ve aaeraa ((van
in het rijk der geesten)) ingeluid".
a aanarchie
a
" . Neen,
N
,
klokkengelui,, dat
aankondigde,,
aantwoord ik.. Het
H
a die nieuwe aera
a aa
werd reeds tegen het einde der middeleeuwen gehoord.. S
Sedert
dien tijd ,von het individualisme
voortdurend
veld,
werd
de
macht
a
,
a
der hierarchie
steeds zwakker.
Zoo ging het,, omdat
a
a
. Z
a de voogdij
over de W
West-Europeesche
volken haar
-E
aa nuttige taak
aa had
a volbracht
a
en voortaan
enkel stilstand
van
leven ten gevo]ge kon hebben..
aa
a
a
Men verkoos niet,, om de eenheid van
M
a denken en gevoelen te redden,,
het denken en gevoelen te laten
verdorren.. Niet
door K.
K ant
en
a
N
a
evenmin door DDar
a win is de leekenwereld geemancipeerd.
a
.
Ook filet een aandere uitspraak.
O
aa kan
a ik mij niet vereenigen..
Prof.. \7
34:: ,A]
"Als Ka
K ant de
P
V iss c her zegt nJ.
. . op bladzijde
a
34
these formuleeI"t,, dat
a wij zoo moeten handelen,
a
, dat
a de principia
a
van
een systeem van
a onzen wil kunnen dienen als
a
a aalgemeene wet-geving,, dan
is ook bij hem zelfs de societas
a
a de controleerende
macht
over den individu,, het universeele de aautoriteit van
a
a het
individueel e".
"Deze
,voorden
zijn
geschreven
naar
aanleiding
van
". D
aa aa
a
K
ant'
8
grondstelling
der
practische
rede:
"Handele
80,
dass
die
Ka
'
a
: ,Ha
,
a
Willens jederzeit zugleich aals P
Princip einer aallge-Maxime deines W
Ma
meinen G
Gesetzgebung gelten konne".
De
autoriteit,
Prof.,.,
"
.
D
a
, zegt P
6
Visscher,, ,"wordt hier gelegd in ilen grooten factor,
de
V
a
, ,vaarin
aa
kleine opgesloten ligt.. Het
geldt steeds het geheel en het deel,,
H
de societas
dit nu de zedelijke
autoriteit?
a en haar
aa leden.. Verklaart
V
aa
-I
a
?
Kan nn uit de relatie
van
Ka
a
a het kleine tot het groote het gezag
a ge-boren ,vorden,, dat
a over de menschenziel uitgaat?"
aa ?"
Dit aalles wortelt,, meen ik,, in misverstand.
heeft
D
a
. Niemand
N
a
nadrukkelijker
dan
verklaard,
als het er op aa
aankomt te
a K
a a
a
K. ant
a
aa , dat
bepalen
wat
naar
a
a behoort te geschieden,, men niet moet vragen
a
aa
wat
a pleegt te geschieden.. En
E evenmin moet men volgens Ran
K a t
te rade
gaan
wenschen..
a
aa met ,vat
a men zelf wenscht of wat
a anderen
a
Zijn
grondstelling
is,
dat
men
onder
aIle
omstandigheden
slechts
Z
,
a
a
a
aat
behoort
te
willen,
wat
waard
is
om
gewild
te
worden.
Om
a
,
a
aa
. O dat
a
te ontdekken is het noodig af te zien van
de
eischen
van
a ons
a
eigenbelang,
onze lusten,, van
onze ge,voonten.. Een
vaste
a , van
E
a
a
a
overtuiging aangaande
recht en plicht kan
aa aa
a men dan
a slechts erlana gen,, wanneer
men aals redelijk wezen een universeel standpunt
a
a
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inneemt,, zelfzuchtige belangen
doet zwijgen,, persoonlijke drijfveeren
a
op nonactiviteit
stelt en dan
a
a de vraag
aa beant\voordt:
a
: ,vat
a is het,,
waaraan
moet hechten?? Een
aa aa ik als
a mensch ,vaarde
aa
E beter toetssteen
voor de juistheid van
a ons zedelijk oordeei is ondenkbaar.
aa . NatuurNa-,."lijk is het criterium van
a het zedelijke,, hetweIk K
Kaan tons hier
aan de hand
doet,, Jouter formeeI.. l\Ien
aa
a
M kan
a e1' de tien geboden
niet rechtstreeks uit aafleid'en.
is noodig
- . Het
H materiaal
a
aa del' ervaring
a
am te bepalen
\velken inhoud de plicht heeft onder gegeven om-a
standigheden.
a
. Maar
Maa zoo is ook de logische wet del' cont1'adictie
a
zuiver formeel.. Zij
van
Z is een richtslloer voor de j uistheid
a
a ons
denken,, doch de rnaterie,
ze moet ,varden toegepast,
a
, waarop
aa
a , ligt
niet in haar
aa opgesloten..
Op bI.. 38
Prof.. V:
O
38 vraagt
aa P
V : "Wat
,Wa is dan
a de zedeIijke aautoriteit,,
die wij waarnelnen
in ons zielkundig bestaan
antwoord
aa
aa ?"
?" Zijn
Z
a
luidt:: "Zti
,Z is l1iet louter subjectief.. Let
aa
L ,vel,, ik hedoel daarmede
niet,, dat
niet uitsluitend in eigen ik \vordt ervaren.
a haar
aa macht
a
a .
Haar stem wordt in ons,, door ons beluisterd.. Ook
hier kunnen wij
Haa
O
niet treden buiten onszelven.. Slechts
dit 64
eene hedoel ik,, dat
S
a zij
eigen is aan
Er is niemand
zander haar.
aa de menschelijke natuur
a
E
a
aa .
Zij is geen willekeurig persoonlijk element.. V
Voor ons zelfbe'\vust-Z
zijn staat
aa die aautoriteit niet aals ons levensproduct,, noch aals door
ons gemaakt."
aa . "
En op bI.. 40
denk\vet is 66
een.. EEn oolr
E
40 zegt hij:: "Ons
,O aIIer
a
zich
onder be-dezelfde zedelijke aautoriteit rust op aallen.. Hetgeen
H
paalde
onlstandigheden
aau ons aals recht ,oplegt,, dat
aa
a
aa
a erkennen wij
aals objectief recht voor aallen,, die onder dezelfde omstandigheden
a
verkeeren.. Een
geweten,, dat
E
a product is van
a menschelijke wille-keur,, is even ondenkbaar
aa aals een intellect,, dat
a tweemaal
aa twee niet
vier aachtte.. IIn dezen' zin staan
aa wij voor een objectieve aautoriteit."."
Dit aalIes is in den geest van
Prof.. V.
D
a KK aan t gesproken.. P
V . is
meer Ka
Kantiaan
v.. DD.. W.
W.
aa dan
a hij zelf vermoedt..
V
Dr.. J.
Wzn... . D
.De verantwoordeIijkheid
D
J . H.
H. Gunning
G
W
a
van
Leeraar.
gehouden tot opening zijner lessen
a den L
aa . Rede
R
in paedagogiek
aan de gemeentelijke U
Universiteit van
a a
aa
a
Amsterdam
Woensdag
N.. van
A
a op W
a 55 October.
O
. P.
P. N
a KKampen
a
& Z
Zn.. 1904.
&
1904 .
Het is bekend dat
Dr.. Gunning,
H
a D
G
, diep doordrongen van
a het,,
mysterie der persoonlijkheid,, de paedagogiek
niet aala een recepten-a a
boek ,vil beschouwd zien,, volgens hetwelk de leeraar
aa de hem toe-vertrou,vde kinderen zou hebben te onderwijzen en op te voeden..
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Dit is niets nieu\vs.. Ook
de geneesheer tracht
te indi vidualiseeren,
D
a
a
,
O
begrijpt dat
a hij niet ziekten,, maar
aa zieken heeft te genezen.. Voor
V
den leeraar
voort,, dat
aa vloeit daaruit
aa
a het zijne taak
aa is in de ziel
van
het kind te lezen.. Helder
doet Dr.
n in g uitkonlen,, dat,
a
G
a ,
H
D . Gun
het onderwijs eerst dan
een band
a vruchten kan
a dragen,
a
, wanneer
a
a
van
grooten nadruk
a liefde tusschen meester en kind bestaat.
aa . ~Iet
M
a
spreekt hij over de verantwoordelijkheid,
a
, welke de onder\vijzer
tegenover God,
op zich neemt..
G , het kind en de maatschappij
aa
a
De ondervinding schij nt D
Dr.. Gun
n in g geleerd te hebben,,
D
G
dat
in den regellevendiger gevoeld wordt
a die verantwoordelijkheid
a
door de onderwijzers der lagere
dan
door die del' n1iddelbare
a
a
a
school.. Hij
schrijft het daaraan
toe,, dat
H
aa aa
a bij de opleiding der
onderwijzers van
de lagere
school de paedagogiek
niet,, gelijk bij
a
a
a a
die del" middelbare,
wordt.. Daarin
zal
a , geheel ver\vaarloosd
aa
Daa
a hij weI
gelijk hebben.. Toch
zal
T
a een aandere reden van
a het waargenomen
aa
verschil ,vel deze zijn,, dat
en H.
ieder
a op gymnasium
a
H . Burgerschool
B
uur een nieuwe docent tegenover de klasse
staat
a
aa en dientengevolge
geen der docenten zich bijzonder heeft aa
aan te trekken wat
a e1" uit
het kind ten gevolge van
talrijke
a het schoolbezoek opgroeit.. Over
O
a
,
personen verdeelde verantwoordelijkheid
wordt door niemand
hunner
a
a
ernstig gevoeld..
Terecht
beklaagt
Dr.
er zich over,, dat
geen
D . Gunning
T
aa
G
a henl B
gelegenheid wordt verschaft
voor practische
oefeningen in de paea
a
a dagogiek.
theoretische uiteenzettingen zijn maar
a
. Enkel
E
aa half
a werk..
toekomstige leeraren
is een paedagogisch
V oar de opleiding van
a
a
a a
Dit
zal
ieder
toestemlnen.
seminarie
broodnoodig.
.
D
a
. IIk begrijp dan
a
a
ook niet,, dat
Reel' G
Gunning en zijn
a het onmogelijk zou zijn den B
discipelen den toegang
te ontsluiten tot de verschillende gymnasia
a
a a
del' hoofdstad,
het in ieder dieI' stichtingen maar
a
aa gedurende
a , al
a ware
een uur per week.. Niet
enkel toekomstige,, maar
N
aa ook reeds in
dienst getreden jonge docenten zouden in zoo'n
uur onder de
'
Leiding van
een deskundige als
a
a Dr.
D . G.,
G., een man
a met een helder
hoofd en een ,\varm
hart,
v.. D.
W.
a kunnen leeren..
V
D . W.
a
a , heel wat

,,7

Prof.. Dr.
r i est.. Over
de G
Grondslagen
van
a
P
D . G.
G. Vel'
V
O
a het
Rhythmisch
W
oord.
Bussum.
Van
Dis
hoe
c
k.
.
Va
D
.
R
W
. B
Deze lezing van
V err i est,, in 1903
1903 voor de AmsterdamA
a D
a prof.. V
van
Algemeen N
Nederlandsch
Verbond gehouden,,
;~che afdeeling
a
a het A
a
V
~al ook in druk dengenen,, die haar
,a
aa hoorden,, zeker welkom zijn..
vV err i est is een man
bewondering voor de poezie,
a met warme
a
9
, die
))ovendien in pittige en kleurrijke taal
aa zijn fijn gevoelde waardeeaa
iug
weet te uiten.. Da
Dat hij wat
a heftig is,, vergeeft men hem van
a
O.. E.
12
31
0
E . IV
IV 12
31
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zelf:: men aa
aanvaardt
de aal te felle blaam
ter wille van
aa
a de
aa
\velsprekende be"vondering.. D
De schrijver is nu eenmaal
aa een van
a die
menschen,, die niet kunnen bewonderen zonder tevens te haten,
a , en
hunne liefde voor de 46
eenige,, de levende,, de echte volkstaal
aa slechts
halverwege
meenen te hebben getoond,, aals zij er niet een woord
a
van
aan hebben toegevoegd voor "de
a schimp aa
a , stomme,, klanka , starre,
looze dame
met hare
a
a gesmi:p.kte kaken,
a
, . .. de schooltaal,
aa , steen-doode taa!',
aa " enz..
Maar
V err i est in zijn forsche,, opwekkende verhandelinp;
Maa heeft V
a
de stelling bewezen,, om welker bewijs het hem te doen was?
a ? "De
,,D
Versbouw
is
kind
van
01tS
stelnor'uaan,
niet
van
ons
gehoor"
zegt de
,
"
V
a
aa
a
schrijver,, en om die stelling te bewijzen begint hij met aan
aa te
toonen hoe "aIles
wat
duizende zenuvv-,a
a wij voelen en denken langs
a
lanen
in onze spieren ge,vorpen wordt en vloeit en rijzelt door ons
a
van
en stem een
lichaam",
aa vooral
a op de organen
a
a ademhaling
a
a
aa ", maar
zeldzaam
invloed heeft.. I-Ieeft
aa sterken en duidelijk waarneelnbaren
aa
a
H
ons spiergevoel een gewichtige rol;;
bij ons denken in het algemeen
a
bovenal
a geldt dat
a onze lippen,, tong en keel;; zij beelden de letters
die wij denken,, ongevraagd,
oorspronkelijke beelden der
aa , na:
a : "de
,
woorden liggen in het motorisch gebied der hersenschors".
".
Tot dus ver zullen de meeste hoorders weI met den spreker
T
zijn meegegaan.
h\j op dezen grondslag
aa . Maar
Maa hoe,, wanneer
a
a steunend
nu de geheele ,voord-- en vers-rhythmiek
uitsltiitend
uit
de physio-ademhalingsen
spreekorganen
,viI
gaan
verklaren?
logie van
a a
a
a
aa
a
?
Grondsiag
in zoover ons
G
a van
a het rhythmisch woord is natuurlijk
a
spierstelsel,, dat
a het de spieren van
a borst en keel zijn,, die het te
weegbrengen;; maar
aa dat
a is een "truism",
,
", voor welks demonstratie
a
Geeft men
geene verhandeling
behoefde te worden geschreven.. G
a
echter aa
aan die observatie
deze uitbreiding,, dat
a
a men den rhythmus
van
aan een bepaaid
a ,voord of vers uitsluitend 'en aaIleen toeschrijft aa
aa zeker toch weI onder den invloed eener"~,,,,. zekere gen~oedsstem'lning
ontstaan?
- spel van
aa ? a ziet men twee factoren
a borst en spieren,, dan
a
over het hoofd..
van
de adem
Vooreerst den motQrischen factor
V
a
a den dans.
a . Niet
N
a
is het Ltoch,, die onder den wisselenden indrtlk der gemoedsaffecten
a
nu eens den dactylus,
kiest voor den
a
a
, dan
a weer eens den jambus
gang
van
bet
lied
over
oDze
lippen.
Neen
het
is
de dans,
a
a
. N
a , die
met het overig spiergestel ook de aademhaling
regelt.
Was
a
. Wa niet
de oorsprong der lyriek het danslied?
Het
zou
gewaagd
zijn ten
a
? H
aa
bewijze hiervan
a den geleerden schrijver op de oorsprongen der
Grieksche poezie
te wijzen:: hij zelf verklaart,
G
6
aa , dat
a de booze tijd aaIle
herinneringen van
a SSophQkles'' treurspel uit zijn "spiergeheugen"
,
" heeft
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a
aa door
weggevaagd,
dier verkIa.ring
aan
aa , en toont ondeugend de waarheid
aa
het eenige haIfvers
uit den P
Philoktetes,, dat
a
a hij nog weI kent,, verkeerd
te vertalen.
a . Maar
Maa hy zal
a Ltoch ook zelf weI erlrennen,, dat
a tot zelfs
in de eenvoudigste stafrijmen,
a
, die hij citeert,, duidelijk blijkt,, hoe
weinig het volkslied zijn oude huwelijk met den dans
a vergeten kan?
a ?
Maar
En de rhythmus en
Maa in de tweede
I plaats
aa het gehoor!! E
de klanken
kiest de zanger
onder tweeledigen invloed.. Naa
Naast den
a
a
aandrang
van
binnen,
naast
dien
gemoedstoestand,
die
in
hoogste
aa
a
a
, aa
a ,
instantie
de grondsiag
a
a zijner dichterlijke taal
aa is,, en naast
aa zijne ook
door V
V err i est niet verklaarde
voorkeur vool" sommige,, tegenzin
aa
tegen aandere klanken,
a
, leidt hem de begeerte om,, wellicht zelfs ten
koste van
aan het luisterend oor.. E
Een
a inspanning,
a
, te behagen
a
aa
:zoo fijn hoorder als
V err i est is weet dat
weI.. Maa
Maar
a V
a natuurlijk
a
het is of hij 't
' opzettelijk verzwijgt.. "Hoe
,H mat
a en moede voeit men
zich"" - zegt hij ergens -- "bij
het lezen van
,
a hetversdatRacine
a R a
in den mond legt va.n
0 res t e s aals hij zijnen boezemvriend P
P y 1aa des
Va 0
,zijn troosteloos zwerven schildert::
Tn vis mon desespoir
et tu m'' as
T
6
a vu depuis
Trainer
de mers en mel.'"S maa peine et mes ennuis..
T
a

"Dit laatste
vers met zijne tien of elf sylben,, rolt zoo zwaar
aa
aa
,,D
,en zoo verre daarhenen.
aa
. Een
E6 enkele aademtocht volstaat
aa nauwelijks
a
·om het nit te spreken,, en men wordt pijnelijk de aa
aanspanning
van
a
a
borst en liif bewust die er toe vereischt wordt".
".
IIs het niet vreemd,, dat
a een hoorder van
a RR aa c i n e,, die door het
spiergestel van
a zijn borst zoo geheel medeleeft met het rhythme
,dezer verzen,, geen enkel woord vindt om de aa
aandoening weer te
geven welke zijn gehoorzenuwen ondervinden van
dier
a de klacht
a
slepende,, tJ?aineerelflde
e-klanken?
a
4- a
?
IIntusschen,, hoe het zij,, V
V e rrie s t moge zijne stelling al
a of
niet hebben bewezen,, de lectuur zijner verhandeling
is een genot
a
voor elkeen;, die ,viI leeren,, hoe men verzen lezen - en vertalen
aJ moet..
K.
K. K.
K.
De groote E
Eros.. R
Roman
Leopold,uit
het
a van
a SSwend L
1 ,
D
Deensch vertaald
door M
Mevr.. D.
D . LogemanL
D
aa
a - van
a der
Willegen.. A
Amsterdam.
a . H.
B
.
W
H . J.
J . W.
W. Becht.
Volgens
het
onwraakbaar
getuigenis
van
Her
V
aa aa
a H man
a BBan
a g
heeft SS wen d L
Leo polI d,, die tot dusver voornamelijk
naam
a
a
aa had
gemaakt
door
zijne
historische
Romans,
met
de
"groote
Eros"
aa
R a ,
,
E " eene
schitterende overwinning behaald
publiek.. Het
aa op het Deensche
D
H zou
ons leed doen,, indien door de welverzorgde overzetting van
a
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1\Ievrou\v L
Log e man
aan des schrij vers sucees in zijn vaderland,
M
a aa
a
a ,
rijke H
Hollandsche
lauweren
werden toegevoegd.. H
flet onder\verp
a
a
boeiend
moge voor een aa
aanzienlijk deel del" gewone romanlezers
a
van
zijn,, de glans
a
a het boek moge niet uitsluitend te danken
a
zijn aan
geritsel van
,
aa het "feestelijk electrisch licht"" en "het
a zijden
Deensche critici met zekere eerbiedige inge-rokken"" ,vaarvan
aa a de D
aan des schrijvers talent
van
nomenheid melding maken.,
a
, doeh ook aa
a
a
S'childering en aan
van
aa de ironische kracht
a
a zijn waarnemingsveraa
mogen,, Ltoch blijft het werk zelf een van
a die boeken~, \vaarvnn
aa a ,vij
het betreuren,, als
- en dan
a zij zich a nog weI met zoo goede intro-ductie - in onze N
Nederlandsche
kringen
komen presenteeren.. De
a
D
lotgevallen
eener weduwe,, die haar
a
aa leven vult met droomen over
eene zinlijke \veelde,, welke haar
aa eerste hu \veIijk haar
aa niet heeft ge-schonken,, kunnen zonder t·wijfel aan
aa een zeer fijn
* gevoelig psycho··.pathologische
kennis
loog,, aan
aa onverdachte
aa een schrijver die naast
a
a
haat
heeft,, een boek
aa tegen de zonde en deernis met de zondares
a
van
waarde
in de pen geven;
a hooge tragische
a
aa
; doch waar
aa die eigen-ontbreken moet weI de "objectieve"
schappen
" teekening karakterloos
a
,
a a
worden.. En
- naar
Leo pol1 d door zijn
E zoo heeft aa ODS oordeel -- L
Eros niet veel aandel'S bereikt,, dan
E
a dat
a hij de banale
a a rOlnans
a met
een heeft vermeerderd..
K.. K.
K
K.

P.. D.
de Ia
Het .leven van
P
D . Chantepie
O a
a Saussaye.
Sa
a . H
a
Nicolaas
Beets.. Haa
Haarlem,, de Erven
F.. Bohn,
N
aa B
E
F
B
, 1904.
1904.
Wie
Beets beschrijven wil,, neenlt een zware
W het leven van
a B
a
taak
lange
en vruchtbare
leven van
aa op ziehl. Het
H
a
a
a dezen lnerk-waardigen
vaderlandschen
dichter en prozaschrijver,
aa
a
a
a
, van
a dezen
warmen
en
geloovigen
vaderlander,
dezen
gevierden
prediker,
a
a
a
,
, einde-lijk nog den niet mindel' geeerden hoogleeraar,
van
dezen
man,
aa , a
a , die
kan
Nederlander
uit
het
a gelden aals het type van
a den deftigen N
a
midden del' vorige eeuw,, eischt een biograaf
aa van
a meer dan
a gewone
en
veelzijdigheid,, van
a meer dan
a ge\vone kennis van
a toestanden
a
gevoelens,, van
ten onzent in de tweede helft
a personen en zaken
a
del' eeuw.. D
De biograaf,
aan het, woord is,, heeft aa
aan die
aa , die hier aa
eischen weten te voldoen en krachtig
en scherp rijst voor onzen
a
geest uit dit boek de hooge gestalte
van
Bee t s.. W
Wie
a
a onzen B
het boek ten einde gelezen heeft,, zal
a IDoeten erkennen:: dit is
Bee t s ,, met zijn talent
en met de schaduwzijden
daarvan,
B
a
a
aa a , met
zijn deugden en gebreken als
a mensch,, als
a letterkundige,, aIs
a prediker,,
met
aals geleerde,, deugden en gebreken,, zoowel de ,,eerste ,als
a de laatste
aa
liefdc en gepaste
matiging
bejegend E
Een ,velgelukte biografie
a
a
a dus&.

- 44818 1 --'Toch heh ik tegen het boek enkele bezwaren,
a , die ik ook niet
wil ontveinzen,, aal is mijn gunstig oordeel nog niet genoeg aanaa gewezen door het boven gezegde.. O
Ook onder het bijwerk,, dat
a
overigens niet gehe'el naar
a is,, ontmoet ik belangrijke
a
aa mijn smaak
zaken.
aast de "data
de voortreffe-a
. NNaa
a a uit het leven"" noem ik gaarne
aa
aan
lijke lijst van
a geschriften,, die wij danken
a
aa de zorgen van
a twee
der kinderen..
Er
van
E zijn bezwaren
a
a meer gewicht.. Het
H fraaie
aa en kenmerkende
tafereel
van
aan zijne schrijftafel
schrijvenden B
Bee t s,, dat
a
a den aa
a
a
tegenover den titel geplaatst
is,
geeft
weI
Bee
t
s
zelven
uitstelrend
aa
,
B
\Veer
aard van
6 maar
aa is niet geheel overeenkomstig met den aa
a het
boelc. W
vVilde het dit zijn,, dan
Bee t s de figuur van
a had
a boven B
a
den biograaf
aa moeten zweven met de scherpgepunte speer in de
rechterhand
en in de linker het schild,, waarmede
hij de van
a
aa
a aaIle
kanten
op den schrijver gerichte pijlen aafweert.. Met
andere
a
M
a
\voorden het schijnt mij een fout van
a den biograaf,
aa , dat
a hij voort-durend poleluiseert tegen aallen,, die B
Bee t s naar
aa zijne meening ten
onrechte hebben aa
aangevallen,
a
a
, zoo\vel tegen zijn litteraire
aals tegen
zijn staatkulldige
wederpartijders.
aa
a
. IIk zal
a niet ontkennen,, dat
a de
verdediging in den regel welgelulrt is,, met name
die tegen
a
de aanvallen
van
Hue t en van
anti-revolutionaa a
a H
a de geharnaste
a a
a nairen,
Bee t s nooit Ironden vergeven zijn aafkeer van
a
, die B
a poli-tieken strijd op gronden van
a geloofsovertuiging,, die hem en zijn
vriend Va
Van de r B
B rug g hen ten onrechte aals halven,
a
, als
a afvalligen
a a
hebben gesmaad,
zooals
de
schrijver
nlet
zooveel
talent
doet uit-aa ,
a
a
komen.. Maa
I\faar ilr meen,, dat
a aal die polemiek den indruk van
a het
beeld verzwakt~
a ., immers de aandacht
aa a
aafleidt van
a den man,
a , dien
men \vil. leeren kennen,, om ze te richten op den politieken en-litterairen
strijd,, \vaaraan
nooit heeft
aallen aandrang
a
aa aa hij ondanks
a
aa
a
willen deelnemen en die daarom
in zijne biografie
aa
a meer op den
erger wordt het,, wanneer
aachtergrond had
a moeten blijven.. Nog
N
a
de schrijver op eigen hand
polemiek gaat
a
aa voeren,, b.v.
. . waar
aa hij
spreekt over de inrichting der theologische faculteit.
a
. En
E hier meen
ik den vinger te moeten leggen op een aander gebrek in de CQffi-positie van
dat
a het boek,, namelijk
a
a wij den biograaf
aa te veel aan
aa
het \verlr zien,, dat
hij dit doet
a hij ons te dikwijls zegt,, "\vaarom
aa
en dat
hij zijn verhaal
inricht..
a laat,
aa , waarom
aa
aa zoo en niet anders
a
Dit
alles
geeft
aan
het
boek
iets
onrustigs,
niet
strookende
met
D a
aa
,
de rustige hoogheid van
Beets
zelven.
a B
- .
Maar ook in deze gebreken van
Maa
a het boek ligt weI een voor-deel:: zij geven ons menige belangrijke
bladzijde,
de auteur
a
a
, "\vaarin
aa
a
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zijn speelsch vernuft den vrijen loop laat,
aa , de scherpe pijlen en
aa rond-pijltjes uit zijn welgevulden koker her en derwaarts
laat
aa
vliegen maar
a een welgelukte aafstrafaaa ten slotte Ltoch aaltijd weder na
fing van
de boosaardige
kwajongens,
Bee t s durven
a
aa
a
, die naar
aa
B
wijzen",, terugkeert naar
zijn ouden en be,proefden vriend,, wiens
aa
leven hij beloofde te schrijven..
Want - en hiermede wil ik deze bespreking eindigen -- "vat
Wa
a
hij ons ten slotte laat
Bee t s:: Bee
t s,, den
aa zien,, is weI degelijk B
B
fotograaf
Camera;
t s,, den
aa der onsterfelijke schetsen van
a de Ca
a ; Bee
B
gelukkigen dichter van
a menigen treffenden versregel,, den dichter,, al
a
is hij er niet een van
geweest;; Bee
t s ,, den predikant,
a den eersten rang
a
B
a ,
den geloovigen C
Christen;; Bee
t s,, den trou,ven vaderlander,
B
a
a
, den
beproefden vriend van
het Oranjehuis;
t s,, den smaakvollen
a
O a
; Bee
B
aa
geleerde en man
t s einq.elijk,, den mensch
a van
a breede kennis;; Bee
B
van
karakter,
zin,, van
a
a a
, van
a gematigden
a
a veelzijdige begaafdheid
aa
een man,
a , die veel voor zijn volk is geweest en wiens "spoor"" in
de aafgeloopen eeuw,, zeker een ,,,.Jichtglans"
a " zal
a aachterlaten,
a
, die
"laat
P.. J.
, aa niet af te troosten met zijn gloor."
."
P
J. B.
B.
F.. A.
Een militaireroman,
F
A. Beyerlein,
B
1
, Jena
J a of Sedan?
S a ? E
a
a ,
vertaling
van
mevrouw A
A.. E.
a
a
E . Nuys-Posthumus.
N
- P
. AmA sterdam,
Holkema
Warendorf,, 1904.
a , Van
Va
H
a en Wa
1904 .
"Het meest gelezen boek van
onzen tijd".
Of dit waar
,,H
a
". O
aa is,,
mogen anderen
uitmaken,
is
a
a
, maar
aa dat
a het boek de nloefte waard
aa
om gelezen en herlezen te worden,, is,. buiten kijf.. Het
verhaalt
de
H
aa
geschiedenis eener batterij
veldartellarie
of liever van
a
a
a
a de officieren,,
onderofficieren en soldaten,
en bun
a
, van
a hunne familieverhoudingen
a
samenleven
in en buiten de kazerne.
De vraag,
a
a
. D
aa , of een en ander
a
een goed type geeft van
de toestanden
in het D
Duitsche leger,, is
a
a
voor een leek en niet-Duitscher
moeilijk te beantwoorden:
-D
a
: die,, of
dat
Jenaa of weI een S
Sedan
a leger een J
a te gemoet gaat.
aa . beantwoordt
a
de schrijver blijkbaar
Jena.
roman
aa in den zin van
a J
a. Als
A
a is het boek,,
gelijk de werken van
Frenssen,, van
de eigenaardige
soort,, die
a
F
a
aa
misschien het best gekenmerkt wordt door de uitdrukking:: ver-zameling
van
schetsen en karakterbeelden.
a
a los samenhangende
a
a
a a
. Maar
Maa
die schetsen en karakterbeelden
worden op uitnemende wijze weer-aa
gegeven,, zoodat
a het boek van
a het begin tot het einde boeit en
zeker niet aaIleen om den reclame-titel
of den reclame-omslag
a
a
a met
het ijzeren kruis ook hier te lande
vele
lezers
zal
vinden.
De
a
a
. D ver-taling
is
niet
vlekkeloos
maar
over
het
geheel
goed.
Men
behoeft
a
aa
. M
niet bevreesd te zijn voor "huzarenliteratuur":
ook
eenigszins
ge-,
a
a
":
waagde
tooneelen worden met kieschheid behandeld.
P.
J.
B.
aa
a
.
P . J. B.
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c.

P.. B
Brandt
van
Doorne,, Vae
Soli.. AlTIsterdam,
C. P
a
a
D
Va S
A
a ,
Be ch t,, 1904.
B
1904 .
"Een eenzelvigen jongen man
over-a met sterke deternlinistische
,,E
tuiging",
zien en dat
", dien ,viI de schrijver ons laten
a is hem ook
a
weI geIukt.. ]\{enige
bladzijde
treft door groote waarheid
van
M
a
aa
a teekening,,
nlet name
die van
Nordt
a
a het kostschoolleven van
a den ongelukkigen N
en van
zijn wanhopigen
strijd tegen de eenzelvigheid van
zijn
a
a
a
karakter,
, ten slotte uitloopend op zelfmoord onder een trein.. De
D
a a
gevoelens van
den ongelukkige worden met sympathie
en kennis
a
a
van
dergelijke gevallen
in den breede uiteengezet.. D
De levensge-a
a
schiedenis treft door het tragiscl;1e,
a
, bier zonder overdrij ving,, zonder
ophef en onged'\vongen uit de gegevens zich ontwikkelend.. Wie
W
niet bang
is voor enkele gewaagde
tooneelen en voor "vereenvoua
aa
,
digde spelling"" zal
leggen..
a
a het boek met voldoening nit de hand

P. J. B..
P.J.B

C.. F.
Hodenpijl,
in N
Nederland.
C
F . Gijsberti
G
H
, Napoleon
Na
a
.
IIaarlem,, de, Erven
F.. Bohn,
Haa
F
B
, J.904.
1904 .
E
De heer G
G ij s b e r t i Hod
en p ij 1I verzamelde
in een statig,
D
H
a
a
,
fraai
aIle berichten,, die hij l{:on
aa gedrukt en gebonden boekdeel a
vinden betreffende het bezoek van
Nap
a keizer N
a ole 0 n en z~jne g·e-malin
aan ODS land
kort naa de annexatie
bij F
Frankrijk,
1811..
a
a
a
, in 1811
a
aa
a
l\Iet zorg is deze verzameling
bewerkt,, met niet minder dan
27
a
a 27
M
goed uitgevoerde portretten en platen
voorzien;; een aantal
a
aa a bijlagen
a
heldert den tekst op en geeft aallerlei orders en sOlnmige gehouden
toespraken
in extenso.. Het
geheel is yoar ons nationaal
a
aa gevoel
a
H
weinig verheffend maar
voor
de
kennis
van
den
buitengewonen
aa
a
man,
van
a , dien het boek betreft,, is menige bladzijde
a
a beteelrenis..
Wie
in
Nap
ole
0
n
belang
stelt,
zal
hier
allicht
bevrediging
vinden;;
W
N a
I
a
, a
a
wie de treurige episode in onze geschiedenis wil leeren kennen,,
die onze onafhankelijkheid
geheel zag
a a
a verdwijnen,, zal
a uit dit boek
een levenc1igen indruk. kunnen ontvangen.
P.
P . J.
J . B.
B.
a
F ran
Hollandsche
schilderkunst in de Gonden
F
a z A
A r p,, De
D H
a
G L
Eeu\v.
Haarlem~, Van
Heide,, 1904.
1904 .
E
. Haa
Va der H
De
schrijver van
dit populaire
overzicht,, dat
D
a
a
a tevens eenige
aanwijzingen van
aard
biedt,, ,venschte
een gids
a wetenschappelijken
aa
A
aa
a
te zijn voor hen,, die de Hollandsche
museaa \villen bezoeken,, en
H a
van
zulk een gids meer verlangen
dan
kan
a
a
a een catalogus
a a
a geven,,
minder dan
handboek
wil schenkeD~. Tevens
a een wetenschappelijk
a
a
T
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wil hij trachten
een beeld te geven van
IIollandsche
schilder-a de H
a
a
kunst der 'I7
Uit de proefaflevering,
17 de eeuw.. U
a
, die ons werd ge-zonden,, mag
,vel bereikt kan
a men opmaken,
a
, dat
a het beoogde doel
J
a
worden in de 44 Aa 55 aafleveringen,, die de schrijver hoopt te g~ven..
Het ,verk is eenvoudig geschreven en sober maar
H
aa voldoende ge-illustreerd..
P.. J.
P
J . B.
B.
Verzen van
Noord-- en Z
Zuidnederlandsche
dichters (1875V
a N
a
(1875J 904), bijeengebracht
door
Pol
d
e
~I
0
n
t.
Tweede
herziene
1904),
1
M
a
P
. T
Willink,, 1904.
drake. Z
Zwolle,, Tjeenk
W
1904 .
T

Waar een dichter van
met zorg een keuze heeft- gedaan
Waa
a talent
a
aa
uit de dichtwerken van
Po
a den nieuweren tijd.. -- ,"Sedert
S
P tgi e tel's
dood"" \vas
- om "een
denkbeeld
a de titel van
,
a den eersten druk te geven van
hoedanigheden"
a de meest karakteristieke
a a
a
" onzer nieuwere
dichters,, kan
aan te treffen,, die,,
a men zeker zijn eene verzameling
a
aa
zoo niet aa
aan aaller inzichten dan
aan billijke eischen voldoet..
a Ltoch aa
In
aan de jongste "krachten"
I dezen nieuwen druk is ook aa
, a
" -- zoo
zegt de verzamelaar
- plaats
ingeruimd,, aal moesten a
andere nit
a
aa aa
eene vroegere periode daaronder
lijden.. D
De verzameling,
aa
a
, die,, hoe-weI niet voor schoolgebruik bestemd,, op vele scholen ingang
heeft
a
nut
kunnen
stichten.
gevonden,, zal
ook
buiten
de
school
veel
a
. De
D
korte aanteekeningen,
in
een
inhoudsoverzicht
omtrent
de
personen
aa
,
van
te aachten..
en werken gege\ten,, zijn daarbij
aa
a waarde
aa
P. J.
P.
J. B.
B.

J.. C.
1\fartinius,
J
C . van
a SSlee.
1 . Franciscus
F a
A a
, predikantteEpe,
a
E ,
1638-1653.
Deventer,, D
Dixon,, 1904.
1638-1653. D
1904 .
De
predikant,
D korte loopbaan
aa van
a den VeIuwschen
V a
a , die in den
Muiderkring hooge waardeering
vond,, door H
H 0 0 ft "een
rozela-ar
M
aa
,
a-a in de
doornen van
Brand
teen sieraad
a zijn gewest",
", door B
a
aa del' "Duitsche
,D
dichters"
Prudentius of Sedulins,
",, door SSpecx een modernen P
S
, door
H
Hoogstraten
en
Vollenhoven
een
"edel
vernuft"
en
"puika
V
,
"
,
poeet"" geprezen,, verdiende een goede levensbeschrijving,, waardoor
aa
bijna
De heel'
zijn thans
a
a vergeten naam
aa in eere werd her~teld.. D
Van S
op uitnemende wijze en gaf
Va
S lee zorgde daarvoor
aa
a een
tot het kerkelijk,, maatschappelijk
en letter-belangrijke
bijdrage
a
a
aa
a
kundig leven in de 17
17 de eeuw.. M1\I aa I' tin ius mocht slechts korten
tijd in den M
Muiderkring verschijnen;
latijnsche
en
U
; zijn kernachtige
a
a
"duitsche"
poezie,
die
op
levendige
wijze
aan
H
u
y
g
ens'
doet
"
,
aa
H
77
denken,, zijn merkwaardige
"epistolae
aa
,
a aad aamicos~'
" verzekeren
- hem
P. J.
een eereplaats
aa onder onze oude letterkundigen...
P.
J. B.
B.
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W.. G
W
G r aa aa d t van
a R
R 0 g gen.. Tuberculeus.
T
. Vv'"
Waageningen,,
Pieterse,, 1904.
P
1904 .
De novelle zelve heeft weinig om het lijf:: cen vrij banale
D
a a
historie van
en op elkander
verliefde'' zieken.. De
a sylupathieke
a
a
D
teekening van
a het sanatoriumleven,
a a
, de schildering van
a de gevoe-lens del" ongelukkigen", die e1" genezing zoeken,, schijnt goed ge-t1"offen.. A
Als aafbeelding van
a geziene dingen is het werkje zeer
verdienstelijk,, als
te prijzen,, bovendien goed
a studielectuu1" derhalve
a
geschreven.. vVie
evenwel nog aals een ouderwetsch mensch niet
V
riehting te leeren
aaIleen Ulaar
aa leest 0111 het leven in een bepaalde
aa
kennen,, doeh om den geest te verpoozen en schoone,, verheffende
gedachten
naa te denken of te genieten,, zal
a
a in dit verhaal
aa van
a
ziektetoestanden
en ziekelijke gevoelens niet vinden wat
a
a hij zoekt..
P.
P . J.
J . B.
B.
Dr.. J
J.. Herderschee.
richting
D
H
. De
D mode1"n-godsdienstige
in N
Nederland.
Amsterdam.
IIolkcluaa en Wa
Waren-a . A
a . Van
Va H
dorf.. 1901.
tHO!.

l'iet groote vI tj t.,, met veel, kennis,
M
- , met onverdeelde -ingenomen-heid heeft Dr.
D . Her
H del" s c he e
6 de geschiedenis del" ,,"modern-godsdienstige richting",
D ", met de moderne theologie zoo nauwsamen.
a
a
-.
hangende
beschreven.. Toch
meen ik dat
noch
a
T
a noch aanhangers
aa a
tegenstanders
dezer richting door dit boek bevredigd zullen zijn..
a
IIk denk hier niet aan
aa kleinigheden \vaaraan
aa aa de eersten zich kunnen
stooten,, b.v.
beginselen ergens ver-. . dat
a de modern-godsdienstige
geleken worden lTIet voortwoekerel1de bacillen.
a
. ((p.. 99).
99) . Evenmin
E
hedoel ik dat
bestrijders
der
modernen
over
een
hatelijk
of onbillijk
a
a
hebben:: inderdaad
aan
oordeel te klagen
a
aa trof ik dit slechts eens aa
in de noot op p.. 275
275 over G
Gunning's
terugnemen
der
eerste
'
Leven van
aaflevering van
a zijn L
a ,Jezus,
J
, een daad
aa die stellig Dniet met
een enkel ,vegwerpend woord kan
a worden gekenschetst..
Zoo liggen mijn bezwaren
tegen het boek elders.. V
Vooreerst
Z
a
is het \veinig een geschiedenis.. Er
die letterlijk
E zijn heele bladzijden
a
niet aanders geven dan
en titels.. Voor
V
''t
a opsolnming van
a namen
a
overige bestaat
aa het verhaal
aa voor een zeer groat deel uit overzichten
en ontledingen van
zwakken
aanloop
tot
E
a
aa
a boeken en aartikeis Een
aaDsehouwe1ijl~ schilderen ",?ordt hier en daar
2,
aa
aa genonlen,, b.v.
. , p.. 2,
maar
SJhaarsch
zijn de kleine trekjes,, zooals
aa leidt tot niet veel.. S3
aa
a
op p,, 243
a 1 ill van
a schrik zijn pijp brak
a toen een
243 ,"dat
a v aand e r PPal
zijner leerlingen het tweede deel van
aan dien profeet en
a Jesaja
J a a aa
de O
Openbaring
aan
ontzcgde".
beeld van
a
aa den apostel
a
, Johannes
J a
" . Een
E
a
Z
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-86 personen krijgen ,vij nergens:: het is aalsof de Inoderne l"ichting
vooral
De stichtelijke lectuur en
a nit boeken en aartikels bestaat.
aa . D
het kanselwerk
\vij
a
a
- wordt degelijk opgesomd:: ook hier ontvangen
geen beeld of kenschets.. Z
ZeifA mis ik moderne predikers van
a
naam:
Pantekoek.??
aa : waar
aa is b.v.
. . P.
P. Heering?
H
? waar
aa Pa
D
Van meer beteekenis nog aacht ik mijn tweede opmerking.. De
Va
vraagstukken
zijn te ondiep opgevat.
Laat het waal"
aa zijn wat
a de
aa
a . Laa
voorrede zegt,, dat
a de moderne richting geen stelsel heeft gevo1"md::
ligt niet in het Bgemis aa
aan overeenstemming omtrent vvijsgeerjge
beginselen een zwakheid?
De schrijver laat
a
? D
aa den,- str~jd tusschen
Scholten
en
Opzoomer
rusten
(p.
98).
Onverk\vikkelijk:
O
: zegt hij.,.S
O
( . 98) .
,Zeke1".
Maar
onbelangrijk
ook?
Ik
kan
ook
niet
zien
dat
de over-.
Maa
a
?
I
a
a
-Z
zichten van
van
Hoekstra
a het standpunt
a
a H
a en van
a de kritiek mijns
vaders
op SS c hoI ten,, met ,,hoeveel zorg ook opgest.eld,, de tegen-a
stellingen scherp en diep teruggeven.. T
Ten slotte is het kenmerk
van
a de moderne richting hier weer het aant-i-supranatur-alisine
- . a a a
((p.. 125
125
386).. S
Stellig:: het is het gelneenschappelijke
in de bonte verschei-386)
a
denheid.. .31aa
~faar:: is het ,vaarlijk
levensbeginsel?? De
D schrij ver staat
aa
aa
zelf te hoog voor het gebazel
dat
a
a hij p.. 126
126 ten beste geeft over
de "organische
we1"eldbeschouwing".
En,, hij \veet zelf toch weI
a
]
". E
dat
a niet aaUe anti-supranaturalisme"
a a a a
" ook "modern-godsdienstig"
" is..
l\{aa1" dan?
Maa
a ?
Natuurlijk zon ik bij deze bijnaa 400
400 pagina's
a a' nog heel wat
a
Na
kantteekeningen
kunnen
plaatsen.
J\Iaar
tot
polemische
opnlerkingen
a
aa
. Maa
gevoel ik geen roeping.. Laa
Laat rnij eindigen Inet hen die bijzonder-heden aa
aangaande
het modernisme ten onzent ,ven,schen te weten
aa
naar
gids te verwijzen.. Een
aa dezen betrou\vbaren
a a
E geschiedverhaal
aa
van
a het tijdvak
a of de beweging ve1"mag
a ilr in zijn boek niet te
zien.. Het
een lijn met J.
R 4 11 : LeprotestanL
a H staat
aa ook niet op 46
J . Reville:
tis1ne liberal.
1.
a .
1 . S.
S.
Dr.. H.
\vetenschap.
D
H. Bavinck.
Ba
. Christelijke
C
a . Kampen.
Ka
.
S.
S . .H.
H. KK 0 k.. 1904.
1904.
Dr.
wereldbeschou\ving.. Rede
D . H.
H. Bavinck.
Ba
. Christelijke
C
R
bjj de overdracht
van
Universia
a het rectoraat
aa aan
aa de Vrije
V
U
teit te Amsterdam
op 20
20 October
-J1904.
904. Kan1pen.
A
a
O
Ka
. J.
J. H.
H.
Bos.
B . 1904.
1904 .
Onvermoeid
laat
Prof.. Bavinck
zich hoo1"en over de groote
O
aa P
B a
v1"aa.gstukken
die ODS geestelijk leven en onze maatschapptj
bewegen;;
aa
aa
a
en aIleen
partijdig
vooroordeel kan
a
a
a voorbijzien dat
a slechts weinigen
ten onzent over zulke onderwerpen zooveel belangrijks
te zeggen
a3
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a
hebben aals hij.. IIs hij bij uitstek theoloog,, de theologische vragen
brengt hij in verband'
met de aalgemeene beginselen van
a
a wereld-- en
levensbeschouwing..
Bij uitstek aactueel is het breede betoog ,,over christelijke weten-B
schap;
uitdrukking"
a ; een "verkorte
" waarvan
a
,
aa a de schrijver \veet dat
zij niet boven aaIle bedenking verheven is.. IInlmers ,,\vetenschap
,
a
niet uit de herschepping maar
En
aa nit de schepping Ope. E
,/"komt
.
"de christelijke religie heeft niet in de eerste plaats
aa cultuur ten
101).. BB aa vi n c k weet zeer goed dat
a men niet spreken
,."doel"" ((p.. 101)
kan
of chemie ((p.. 64),
64), en ook in de
a van
a een christeIijke mathesis
a
geesteswetenschappen
leidt hij niet aalles uit de bijzondere open-a
baring
of uit het bijbel"\voord aaf;; deze groep van
a wetenschappen
a
a
Iaat
,
aa van
a die waarheids-zedeaa
- en rechtsbeseffen,, die in
aa hij "uitgaan
a onze natuur
gegeven zijn"
a
" ((p.. 70).
70) . ZZoo blijft hij in de protestantsche,, zelfs de gereformeerde traditie
die aa
aan de natuurlijke
lcennis
a
a
een plaats
inruimt zonder daarom
te kort te doen aan
aa
a de keDnis
aa
nit het geloof..
De tegenstander
tegen wien B
D
a
B zich vooral
a richt is de positi-vist.. IIn dien strijd gevoelt hij zich niet aaIleen in dezeIfde gelederen
te staan
a
, \viens theologie hij Ltoch in
aa met een man
a als
a mijn vader,
een opzettelijk geschrift heeft bestreden,, maar
aa zelfs de luodernen
behandelt
hij
althans
als
halve
bondgenooten;
a
a
aD a
a
; hij drijft ze niet in den
hoek van
positivisten,
elupiristen,
naturalisten.
Zoo betracht
deze
,
. Z
a
a
,
a a
man
der
rechterzijde
een
billijkheid
jegens
den
tegenstander
der
a
a
linker,, ,vaaraan
aa aa deze weI een voorbeeld l.nag
a nenlen..
Dat zijn betoog uitloopt op een verdediging der vrije universi-Da
teit liet zich ver\vachten;
a het confessioneel
a
D ; opmerkelijk is dat
karakter
dier
stichting niet op den voorgrond treedt,, \vij lezen van
a
a a
B
"een
hoogeschool,
die
op
den
grondslag
van
dit
evangelie
zich
,
a
a
a
,,
en bij de beIijdenis der kerk zich aa
aansluit"" ((p.. 120).
120) . Zij
Z
, plaatst
aa
die even haastig
aan zulk een school
a zaken
a
aa
aa
aals zonder kennis van
aanspraak
a
a ontzeggen zul1en weI doen de rectorale
aa
aa op \vetenschap
rede van
B . te lezen..
a B.
Deze
rede leen "rede"
" inderdaad!?)
aa !?) bevat
a niet minder dan
a een
D
,
,
a nog
geheele "christelijk.e
wereldbeschou\ving"
in
hoofdtrekken,
ja
"
,
meer,, want
bij
de
vvereldbeschouwing
krijgen
wij
ook
de
kennisleer
a
en de normenleer.. Zij
aa worde met
Z laat
aa zich moeilijk ontleden,, maar
nadruk
ter
overweging
aanbevolen
aan
allen
die
zich niet met
aa
aa
a
a
enkele holle zinnen tevreden stellen maar
a
aa het mogelijk achten
dat
tegenover het denken en streven
a ook een man
a die "lijnrecht
,
dezer eeuw"" staat
te berde kan
a
a brengen
aa (p.
( . 88)
88) het een en ander
,J
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ik 66
een punt uit deze
a . vVanneer
aa men weI over denken mag.
Wa
rede uitJicht dan
a is het dit:: de schrijver is blijkbaar
aa niet uitslui-tend ((want
hoeveel kent en citeert hij!)
a
!) maar
aa toch voornamelijk
a
samenhangende
uiteenzetting
bezig met KRan
a t af te rekenen.. Een
E
a
a
van
ontvangen.
a
.
a dit onderwerp zou ill,en dankoaar
a
aa van
a zijn hand
a
11.. s.
S.
Om e r W
W aat t e z.. G
Germaansche
beelden uit de helden-O
aa
Leiden.
E.
J.
Brill.
Antwerpen.
. Nederlandsche
N
a
L
. E. J. B
. A
Boekhandel
1904.
1904
.
B
a
De
Germaansche
oudheid laat
D G
aa
a oDze dichters niet met rust,, en
de geest del" R
Romantiek
die van
a
a haar
aa een wedergeboorte voor onze
kunst en ons volksleven '\vacht
werkt na.
Hoevelen hebben niet
a
a. H
hun inspiratie
in de mythologie en de epische sagen
van
en
a
a
a Noren
N
Germanen
gezocht!! Vaor
enkele jaren
poogde de heerJ.B.
G
a
V
a
J . B . ScheS
per s in zijn B
B'f"agi
motieven en H
Hollandsche
a
a met oud-gertnaansche
aa
natuurindrukken
een nieuwe Inythologie te maken,
hij een
a
a
, waarbij
aa
niet alledaagsch
clichtertalent
aan den dag
De V
Vlaamsche
a
aa
a
aa
a legde.. D
aa
dichter wiens G
Gerntaart8che
beclclen nu voor mij liggen billdt zich
aa
meer aan
aa de gegeven stof.
sagen~
a
.

heIdensagen,
''k Zie
Z u,, Gerlnaansche
G
aa
a
,
Hel
in der t~jden naoht.
H stralen
a
a .
Voor
mijn verrukte blikken dagen
V
a
Uw G
Goden in hun wondermaoht.
a .
U

Zoo zingt hij in zijn "vVijding",
Z
,W
", en hy geeft uit :BJdda
E a ((dat
a hij
nog aals "grootmoeder"
Nevelingen-- en Goedroen
lied
,
" vertaalt)
aa ) uit N
G
,vel geen vertalingen
Inaar
a
aa eenigszins vrije navolging.
a
.
-U hI and
mij geleerd heeft de schoonheden in
SSchoon vooral
a -U
a
de tooneelen en karakters
der oud-gerlnaansche
poezie
te zien,, zoo
a a
a aa
6
moet ik bekennen dat
blik"" vvaarmede
velen
a ik den "verrukten
,
aa
staren
niet versta,
daarop
aa
a
a, en ook niet meen dat
a wij nn uit die bron
dat
een nieuwe nationale
a
R
a een inter-a kunst zullen putten.. Reeds
kunst "onzin"
nanationale
a
a
" is zou ik den schrijver niet gaarne
aa
azeggen;; maar
aa vooral
a Iran
a ik het "nationale"
, a
a " niet scheiden van
a het
historisch in den loop del" eeuwen ge\vordene,, ill.a.w.
.a . . kan
a ik niet
inzien dat
of middeleeuwsche hoog-duitsche
liederen
a oud-noorsche
-zijn.
Riel'
ligt
zonder
t"vijfel
voor ons in bijzonderen zin "nationaal"
, a
aa " ,
. H
een stukje
van
het
onreeele
der
Romantiek.
a
a
6
R a
.
van
Overigens:: aaIle eerbied voor geestdrift,, ijver,, talent
O
a
a den
dichter,, ook aal kan
ik
san
zijn
werk
geen
z,eer
hoogen
rang
toe-a
aa
a
zich doorgaande
met
genoegen
lezen,
kennen.. Z
Zijn verzen laten
a
aa
'
,
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maar
het stafrij
tn dat
is aa
aan veel strenger en
aa
.a
a hij wil navolgen
a
kunstiger regels gebonden dan
a hij schijnt te vermoeden die het zoo
nu en dan,
11.. S.
S.
a , waar
aa het zich j uist voordoet,, gebruikt..
Ell-en K
Key.. -- D
De E
Ethiek van
E
a liefde en huwelijk.. -1904.
Amsterdam,
A
a , Em.
E
. Querido
Q 6
1904.
Een gevaarlijk
boek:: des te meer olndat
a het in waardigen
aa
E
aa
-toon,, lnet ernstige overtuiging geschreven voor zeer hooge idealen
a
pleit:: het ideaal
vrijheid,, van
aa van
a het volle leven in ware
a
a het veI'-vangen
van
door innerlijke,, van
a
a uiterlijke banden
a
a liefde boven plichta.
Geen pleidooi voor vrije Hefde aals voor\vendsel voor lagere
zinne-G
a
voor
een
ontplooilng
van
het
leven,
dat
nu
door
lijkheid,, maar
aa
a
Y
a
, a
conventie en wet gebonden is,, en voor een streng gevoel van
a ver-tegenover
't
volgend
geslacht.
En
toch
gevaarlijk
antwoordelijkheid
a
.
E
aa
::
a
'
ja
des te gevaarlijker.
met de werkelijkheid
a door dit alles
a
aa
. Want
Wa
van
van
zonde en de noodzakelijkheid
a
a
a bindenden plicht is geen
rekening gehouden.. Het
doel is onbereikbaar
B
aa en bij de proef-neming gaan
aa honderden te gronde..
J\1:isschien
kom ik e1' later
in mijne reeks over G
GeesteUjke
M
a
3VI 'lnachten
a
toe ook over het feminisme te handelen.
kan
't
een en
a
. Dan
Da
a
'
Ellen K
Key tel' sprake
komen.. Nu
aander uit dit werle van
a E
a
N weid
ik er niet verdeI' over uit.. D
Des te mindel" omdat
a het mij voor-komt dat
aan de orde
a sexueele psychologie en ethiek die heden aa
zijn,, maar
wekt.. Geheel
stem
aa aal te vaak
aa perverse belangstelling
a
G
ik in met de gezonde \voorden onlangs
door mej.. A.
A . Pol
a
P 1 aa k ge-schreven (Leekegedachten
over volksbelangen
p.. 5):
(L
a
a
5) : ,"het record- in
"gevaarlijkheid
wordt
volgens
mijn
opvatting
dezer
zaak
,,
aa
a
aa p;eslagen
a
"door
werken
over
sexueele
hygiene,
medicijnen
en
staathuishoud,,
,
aa
Zoo is het..
1.
." Z
1. S.
S.
,,"kunde."
Gedichten van
t s.. Tweede
onveranderde
G
a N
N i colI aa as
a Bee
B
T
a
druk.. Leiden.
S
L
. A.
A . W.
, ((kleine uitgaaf).
aa ) .
W. Sythoff,
,ran de gedichten van
Bee t s is nu na
Va
a B
a de groote,, fraaie
aa maar
aa
dure uitgave,
compleet.. Het
a
a , ook de kleine veel minder smakelijke
H
schijnt dus dat
heeft wat
kant
a het publiek alles
a
a het verlangen
a
a .
dit
niet
ten
volle
waar.
Immel's
de
dichter
zelf
heeft
een
Toch
is
T
aa . I
exemplaar
met een vrij groot aa
aantal
a van
a verbeteringen,,
aa nagelaten
a
a
die hij in nieuwe drukken ,venschte opgenomen te zien.. Een
E
aan den eisch.. Deze
ver-,,"onveranderde"
a
" druk voldoet dus niet geheel aa
D
beteringen zijn tot nogtoe aIleen
aangebracht
in de verzen die in
a
aa
a

490
- 490de dit jaar
aa verschenen,, door dr.. A.
A . Bee
B ts bezorgde,, bloemlezing
voorkomen.. Een
uitgave
E Iaatste
aa
a van
a Bee
B t s compleete dichtwerken,,
naar
aanteekeningen herzien,, kan
aa zijn eigen aa
a dUB nog
a verwacht
a
,vorden..
1I.. S.
S.
De beteekenis del' hoogere standen
voor de tegenwoor-D
a
dige maatschappij
door Mr.
- (S
(Studies
aa
a
M . H.
H . J.
J. N
N i e b 0 e r.. in V
Volkskracht
1e
serie
IX)
Haarlenl.
DeE
a
IX) - Haa
. D Erven
Bohn
-1904.
B
-1904 .
Aan het einde van
positie
a dit Dummer neemt de redacteur
Aa
a
tegenover bet door zijn medewerker geleverde betoog,, dat
a hij,, met
vermijding dezer woorden J, toch niet onduidelijk aals conservatief
of
a
reactionair
a
a kenschetst.. IInderdaad
aa is het een pleidooi voor het be-houd en de beteekenis del' "hoogere
standen",
,
a
", door erfelijke eigen-schappen,
a
, of lievel' door opvoeding en omgeving,, het best geschikt
voor verschillende posities en ambten,
die van
a
, met name
a
a regeerders..
Lang
niet
zoo
conservatief
als
de
bekende
Ed.
van
La
a
a
E . a Hartmann
Ha
a
in zijn boek die S
Sozialen
]{erufl'ogeJl komt M
Mr.. Nie
a
K
N boer in zijn
brochure toch tot soortgelijke resultaten.
"Sociaal
a . ,S
aa aaristocratisch":
a
":
zoo duidt hij een en aandermaal
aan.
aa ~ijn standpunt
a
aa . Het
H is het-ook
in dien zin dat
a hij het bestaan
aa eener weI niet aafgesloten maar
aa toch
zekere tradities
van
bewarende
voor de
a
a beschaving
a
a
aaristocratie
a
maatschappij
heilzaam,
aa
a
aa , zoo niet noodwendig aacht.. lYlaar
Maa tot dit ge-ziehtspunt van
nut beperkt de schrijver zich..
a maatschappelijk
aa
a
Dieperen grond in de menschelijke natuur,
D
a
, in het wezen van
a recht
of staat
wijst hij niet aa
aan..
aa of maatschappij
aa
a
Het
waarin
wij
H is kenschetsend voor den geestelijken toestand
a
aa
verkeeren dat
van
a
a
a het zeer bescheiden oplromen voor het heilzame
het bestaan
kringen met zekere gewoonten en
aa der beschaafde
aa
tradities,
wordt aangemerkt.
Ook
a
, reeds aals niet aalledaagsch
aa
aa
. O
bij den schrijver gevoelt men telkens dat
a hij zijn zelfstandige
a
overtuiging op de overmacht
van
waan
a
a gangbaren
a
a
aa heeft veroverd..
1.
1 . s.
S.
MilI van
M
a Hoorn.
H
. Ruiterweelde.
R
. Amersfoort.
A
. Valkhoff
Va
en C
Co..

Een bundeI schetsjes - het eerste is niet het beste - pen-E
teekeningen van
a den officier,, die gr~ag
aa wat
a vertelt van
a hoe hij met
zijn paard
over de heide,, straks
is,,
aa uitreed,, dwaalde
aa
a op manoeuvre
a
hoe hij typen ontmoet heeft die heengaan,
aa , hoe hij dweept met zijn
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V
beide.. Vlot
geschreven,, prettig am te lezen,, het soort aangename
aa
a
ontspanningslectuur,
a
, dat
a wenscht.. En
a lueu zich nu en dan
E vooral
a
aa deze auteur
a
waar
de natuur,
a
, de heide beschrtift,, is er in die blada a
zijden een weldadige
frischheid..
H.
H. S.
S.

Gustaf
jongens.. Een
"zomerG
a af
a Geyerstam.
G
a . Mijn
M
E
,
boek"" voor groot en klein,, naar
het Zweedsch
door
aa
Z
H
Hendrika
a Bleeker,
B
, met teekeningen van
a Jan
Ja Sluyters.
S
.
A
a , H.
H. J.
J . W.
W. Becht.
.
Amsterdam,
B
Is dit de auteur
van
Tufvesson,
I
a
a Levensraadsel,
L
aa
, van
a Nils
N
T
, van
a
E
G a
Erik Grane?
herkent hier zelfs niet den 1;roman
? Men
M
,
a van
a Klein
K
B
Broertje"" in.. Hoe
aardig
is !lier het leven van
H
aa
a des schrij vers
twee jongens '8
hoe
vermakelijk
voor
' zomers buiten geteekend!! En
E
a

ouders is dit vroolijke leventje verteld!! AIleen
maar
A
aa .
. .. .. .. dit
,
boek "voar
groot en klein"" aa
aan kinderen in handen
te geven,,
a
schijnt mij gevaarlijk.
t,vee jonge heIden zijn eigenlijk erg
aa
. De
D
ondeugend en ongehoorzaam.
un oak het relaas
aa . En
E hoe amusant
a
a
aa
a die stoudigheid zijn moge,, ik zou vreezen dat
van
a de heldenfeiten
van
deze knapen
jeugdige lezers tot een heel ongewenschte
a
a
navolging
prikkelden..
H.
a
H. S.
S.
O.. R.
sociale
quaestie
en het
C
R . C.
C. Herckenrath.
H
a
. De
D
a
a
erfrecht.. -- A
Amsterdam.
S.
L.
van
L
0
0
y.
1904.
a . S. L.
a L
. 1904.
Wanneer de eerste regel van
Wa
a het voorwoord reeds ons meedeelt
a in dit geschrift eene "oplossing
dat
van
quaestie
wordt
,
a de sociale
a
a
a
voorgeslagen",
zijn wij aal dadelijk
sceptisch gestemd over
", dan
a
a
aal wat
a vo]gen zal,
a , olndat....
a . . . . nn,, vooral
a omdat
a de titel ons doet
vermoeden dat
die oplossing "van
de sociale
quaestie"
a
, a
a
a
" enkel en
aaIleen in een wijziging van
a het erfrecht gezocht zal
a worden en zij
naar
onze overtuiging niet daarin
- aalthans
zeker niet daarin
aa
aa
a
aa
- kan
lezen wij dat
aaIleen a gelegen z.ijn.. SStraks
a
a het hederf in het
oude R
Rome niet voornamelijk
zedenbederf was;
a
a ; dat
a het tegendeel
a voIgehouden worden door lieden,, die zich niet aafvragen
slechts kan
a
waardoor
zedenbederf ontstaat.
- zegt de schr.. -- ,,'t
aa
aa . "Is"
I " ,' aantwoard niet:: vooral
weelde a'a
aan den eenen kant
en
a door matelooze
a
a
Inatelooze
ellende aa
aan den aanderen?"
En op dezelfde bladzijde
a
?" E
a
vervolgt de aauteur:: ,Z
"Zedenbederf komt niet uit de lucht - ·vallen.
a
.
H
Het ontstaat
sommigen
aa ook niet door voorspoed en weelde"
I , zooals
a
meenen.. A
AIle zedelijkheid berust ten slotte op welwiliendheid.."H
E
En twee bladzijden
verdei' lezen wij dat
a
a de mensch mooier,,
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beschaafuer
en beter \vordt als
Onder
aa
a hij 111eer behoefte krijgt.. O
de boeren toch zijna er bijnaa gQen mooie Inenschen Maa
~{aar onder de
stedelingen zijn.... "veel bleeknenzen en \vanstaltige
\vezens",
a a
",
maar
prachtexemplaren
aa "dat
, a is vooral
a onder de aarmen."
." "Hoeveel
,H
a
a
vindt men niet onder de betel' levende standen."
a
."
En
a in de toekomst,, die de sehr.. zich
E elders lezen wij dat
belasten"
droomt,, "erfelijk
,
a
" aaHeen zullen geduld \varden uit llleelij
en lankmoedigheid
"op
voor\vaarde
dat
a
,
aa
a ze niet voorttelen"" "En
E
ik zie geen enkele reden \vaarom
er
zou geaarzeld
worden ze te
aa
aa
dooden,, ,vanneer
van
a
a die toegefelijkheid luisbruik-, wordt gemaakt"
aa " ...
...
"Dit
is
'n
gezonde
philanthropie"
...
"Mits
-en
dit
is
'n
ge\vichtige
D
'
a
"
.
.
.
,M
-'
I
conditie -- men aal 't
' mogelijke doet Oln 't
' ontstaan
aa van
a 't
' bederf
te voorkomen.. Wa
Want nlenschen zijn toch nog iets Uleer dan
a boomen."."
terug te komen - zegt de
IIn zijn voorwoord -- Oill daarop
aa
schr.. dat
a de toon van
a zijn geschrift niet deftig,, hier en daar
aa zelfs
gemeenzaam
is,, maar
wetenschappelijke
aa
aa dat
a Ineu niet d,aarolIl
aa
a
waarde
aan zijn boekje ontzeggen moet;; hij heeft aangstvallig
getracht.
aa
aa
a
a
naar
van
aa vertrouw\vbaarheid
aa
a gegevens,, strenge zifting van
a meeningen,,
juist gcbruik van
a termen,, klemmendheid van
a bewijsyoering....
....
Nu,, dat
N
a aalles 1110ge zoo zijn,, maar
aa het door ODS geciteerde zal
a
reeds genoeg zijn om te doen zien hoe men telkens bij het door-geneigd is vele vraagteekens
en uitroep-lezen van
a deze bladzijden
a
aa
te zetten.. Trouwens,
hoe
kan
de
schr.
teeken3 in 1nar,qine
a
T
,
a
. die slag
a
op slag
het
eigenbelang
niet
gemist
a be\veert dat
a de prikkel van
a
aD
kan
a worden,, dat
a rijmen met de door hem gevonden "oplossing""
van
bestaat
a de sociale
a quaestie,
a
, welke oplossing daarin
aa
aa dat
a de'
H.. S.
erfenissen onder de burgers verdeeld worden??
H
S.
Jeanne
Reijneke
van
Zeven-J
a
R
a SStuwe.. 'Zestien.
-Z
. -- Z
J. Vee
n..
tien.. - 22 dIn.. A
Alnsterdam.
L J.
a . L
V

Twee deelen.. IIn het eerste:: het dagboek
van
T
a
a de zestien-,
-,
in het tweede dat
a de zeventien-jarigeIIna.
- a
a . IIn het eerste,, heel
vlot geschreven,, het leventje van
Haagsche kind,, dat
a het Haa
a geen kind
meer zijn ,vil,, standjes
heeft lnet de leeraressen
van
H. B.
a
a
a haar
aa H.
B . S.,
S .,
veel flirt met de "jongens"
- welke "jongens",
" op de dansclub
a
", 0
wonder!! aal aadvokaat
- , te veel vrij gelaten
wordt
aa zijn en officier!! -,
a
door een aal te toegeeflijke,, ziekelijke luoeder,, aaltijd vervuld is van
a
aan haar
verliefdheden,, dol is op bonbons,, het land
a heeft aa
aa schoolwerk,,
moppert over de repetities,, veel houdt van
a haar
aa oudere zuster~,
doodelijk ongerust is aals die goede moeder heel ziel{: \vordt en die door
die ongerustheid een tikje levensernst begint te krijgen.. A
Al ver--
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baast
luen zich over de vroeg-rijpheid
van
dit kind,, over het
aa
a
feit dat
en 1uitenants
heusch op haar
a aadvokaten
a
a
aa verliefd worden,,
dit journaal
aa is zoo prettig geschreven en het beeld van
a de jonge
heldin en van
haar
zoo
aa
a
aa vrienden en vriendinnen treedt daaruit
goed te voorschijn,, dat
a ge de echtheid er van
a proeft.. En
E wie ook zeker niet ten onrechte -- tegen het soort van
Ina
a mei$jes aals I
a
bezwaren
heeft,, kan
te erkennen dat
a
a toch niet nalaten
a a
a zij in haar
aa
soort kranig
geteekend is.. Dit
a
D 1eeft,, dit is natuur,
a
, dit is de wer-ke1ijkheid aafgezien..
Het tweede deel is aanders,, is minder,, schijnt haast
H
aa geschreven
te zijn omdat
het
zoo
verleidelijk
moest
wezen
op
de
"zestien"
a
,
" een
"zeventien"
te
1aten
volgen,
het
eenmaa1
zoo
gelukkig
begonnen
"
a
aa
,
,,
dagboek
voort te zetten.. Maa
Maar dit tweede deel,, dat
a
a ons van
a den
Haag
Bredaa verplaatst,
Haa naar
aa B
aa
, brengt ons in ''t milieu van
a Ina's
I a' tante
a
en haar
- eerst een vermakelijk
aa zoon en hier wordt het dagboek
a
a
re1aas
- wat
aa van
a onbelangrijkheden
a
a vol van
a gebeurtenissen.. Wij
W
moeten nu aa
aan het eind weI hooren dat
a ten slotte werkelijk en
a IIna
zal
liefde"" waar
,,"pour tout de bon"
" geengageerd
8 a
a zijn,, dat
a zij "de
,
aa
het bakvischje
over gedweept heeft,, zal
a
aal zoo vaak
aa
a gevonden
hebben en wij zien aal heel gauw
aankomen dat
Karel zal
a
aa
a het niet Ka
a
zijn,, de aa
aarts-flirt,
maandag
, met wien Ina
I a een,blauwen
a
aa a zelfs in stilte
verloofd is en die haar
zoent,, maar
aa zoo hartstochtelijk
a
aa de brave,
a ,
stille,7 sympathieke,
Fred,, aa
aan
a
, in-zichzelf-gekeerde,
, veel oudere F
wien de lezer met een welgerust hart
de heldin kan
a
a toevertrou-wen,, wanneer
zij ineens ontdekt heeft dat
a
a ze van
a hem hield en
altijd
van
hem
had
gehouden
ook
nog
lang
voordat
a
a
a
a
a ze het ,vist .....
. ..
Ma~r
zoo
raakt
e1'
in
dit
tweede
deel
weI
een
beetje
de aa
aardigheid
Maa
aa
van
aaf;; het mist dat
a frissche,, vlotte,7 sprankelende
a
a het eerste;; het is
zoo'n
tikje romantisch
haast;
'
a
aa ; het wordt een geschiedenisje in
dagboek-vorm,
hadden
bijnaa
a
, terwijl we eerst een echt dagboek
a
a
zonder geschiedenis..
Er
een flagrante
onmogelijkheid in dit tweede deel.. IInaa is
E is 66
a a
met haar
en diens zoon op bezoek bij een juffrouw,, die het
aa tante
a
druk heeft over de V(
V(rije)) V(rouwen)
V(
) V(ereeniging).
V(
). En
E wanneer
a
dan
de V
V.. V.
- let
a
V . V.
V . telkens in 't
' gesprek opduikt,, vraagt
aa
IIna
a weI:: het zeventien-jarig
H.. B.
1! - of die letters betee-- a
H
B . S.-meisje
S .kenen .. ..
het nooit !
1 Venus
Viilgivaga
Tante
. . ge raadt
aa
V
V
a a Vixtrix.
V
. Ta
lacht
niet ((daar
1) doch wordt heel rood,, begrijpt
a
aa heeft zij gelijk aan
aa !)
dus klaarblijkelijk
dat
aan de juffrou'\v ontgaat
aa
a latijn;
a
; aa
aa de "goede
.
mop",
zooals
Ina
zelf
haar
"bon
mot"
noemt.
Maar
",
a
I a
aa ,
"
. Maa hoe k\vamen
a
tante
en zij aa
aan zooveel latijn
en hoe kwam
het bij Ina
a
a
a
I a op dat
a te
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zeggen?? E
Een dergelijke...
mage door de schrijfster
. . . aardigheid
aa
bedacht
worden,, zij had
a
a moeten inzien dat
a zij,, door die aan
aa haar
aa
heldin in den mond te leggen,, deze geheel en al
rukte..
a uit haar
aa kader
a
H.-S.
H. -S .
J . Steijnen.
S
.
J.
Dz.. z.. j..
D

Maa
Maagdlijkheid.. -

Amsterdam.
A
a . D.
D . Buys
B

W
, aa
Wie
bij het begrip "maagdlijkheid"
" denkt aan
aa eerbaarhei<l
aa
4 -kuischheid --- schroom -- afkeer
van,
al
a
a , neen onwetendheid omt~ent a
wat
a laag
aa is en gemeen -- en wie dan
a meenen zou dat
a dit boek
Inet dezen titel zeker weI behoort tot die,, waarvan
aan
aa a de moeder aa
haar
be-aa dochter de lectuur veroorlooft,, die zou allerjammerlijkst
a
a
drogen uitkomen.. Onze
volkstaal
geen platte,
O
aa kent B
a
, vieze,, gemeene
woorden,, die niet in dit lijvige deel worden gevonden.. En
de
E
,,"maagdlijkheid"
aa
den titel doelt op het den priester opgelegd
" van
a
coelibaat,
aa , een gelofte die het den "held"
" van
a dezen roman
a onmoge-lijk wordt te houden.. Voor
den goeden verstaander
is deze korte
V
aa
resumtie van
ge-a den inhoud genoeg.. En
E bovendien is deze nare
a
schiedenis nog op een erg langdradige
manier
verteld.
De
schr.
a
a
a
. D
.
heeft er een zichtbaar
heel op zijn gemak
aa pleizier in gehad
a
a den
tweestrijd van
gedoemden priester
a den door hem tot ondergang
a
te schilderen.. Hij
beeld
H heeft ook goedgevonden ons het walgelijk
a
van
a den onverbeterlijken dronkaard,
aa , tevens trouwen zoon der Kerk,
K
,
zoo uitvoerig mogelijk te teekenen.. E
En daartegenover
heeft hij
aa
met klaarblijkelijke
voorliefde de figuren van
aa
a diens ZOOD,, een sociaalist,, geplaatst.
aa .
Wat des aauteurs ,,"'visie"" van
betreft ....
Wa
a de natuur
a
. . "als
a ''n groote,,
naakte
meid ligt de levende aa
aarde"" .....
aa
...
Zoo waait
een aadem in de eerste plaats
Z
aa er uit deze bladzijden
a
aa
van
alles wat
a jenever en voorts van
a a
a het tegendeel van
a maagdlijkaa
heid is..
H.
H . S.
S.

Gustaf
Geyers tam.
AIleen.. Naar
Zweedsch
G
a
aaf G
a . A
Naa het Z
door J
Jeannette
E.. Keyser.
Geautoriseerde
uitg.. AmE
A a
K
. G
a
sterdam.
1904.
a . H.
H. J.
. 1904.
J. W.
W. Becht.
B
Bij G
Geyerstam
weet men Dooit hoe zijn volgend boek zal
B
a
a
uitvallen;
a
; hij is de aauteur del' verrassingen.
a
. Wij
W wezen er hier boven
reeds op hoe singulier dat
aardige jongensboek "Mijn
Jongens""
a aa
,M
J
na
Tufvesson"
Grane".
a dat
a gruwelijke "Nils
,N
T
" en dat
a wonderlijke "Erik
E
G
a ",.
kwam.
Nu weer:: "AIleen",
a . N
,A
", een zoo men wil banaal
a aa verleidings--
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495geschiedenisje, van
15de jaar
gelaten
a op haar
aa aIleen
a
a
a een kind,, dat
aa 15
wordt doordat
Stockholm onder
a haar
aa moeder hertrouwt en zij in S
de menschen gaat,
zij ten val
aa , waarbij
aa
a komt en straks,
a , ontgoocheld
omtrent
a ge-D de liefde van
a den eenen,, aan
aa wien zij haar
aa hart
a had
geven,, den auder
-- een werkman,
veel van
a
a
a haar
aa ge-a , die aItijd
houden had
met een aandere vrouw getrouwd was
a doch uit depit
6
a ---van
zich aafstoot.. ''t IIs waar,
betoont zijn trouwe aana
aa , die ander
a
aa hankelijkheid
op een erg verbijsterende manier:
a
a
: eerst wil hij zich
met haar
lastig
aa verdrinken,, dan
a komt hij,, dronken,, haar
aa '8
' nachts
a
a
valIen
....
a
.. ..
Men ziet het aal uit dit beknopt resume:: belangwekkend
is de
M
a
ontwikkeling van
deze tragedie
niet;; verheffend of verkwikkend
a
a
is het vel'haal
"note';
aa veel mindel' en de eenige weldadige
a
,
'' is EEli
I n ''s
liefde voor haar
G eye r s tam's
aa kind.. Wat
W a in aandere van
a G
a ' boeken
boeit:: de plastische
uitbeelding,, ook en vooral
a
a waar
aa hij tot in de
diepste diepte van
afdaaIt;
a menscheIijke verdorvenheid a
aa ; zijn trant
a
van
te vertellen aalsof het Bgeen fictie was,
a alles
a
a , maar
aa zoo
66 gebeurd;;
dat
- dat
a uiterst suggestieve,, dat
a den lezer niet Ioslaat;
aa ; a ontbl'eekt
hier grootendeels.. E
En er blijft niet veel van
H.. S.
a over...
...
H
S.
J 0 hn K
K.. Ban
huisboot op den Styx,
Ba g s.. Een
E
, vertaald
J
S
aa
door mej.. D.
v.. Brandsenburg.
D . J.
J . v.. Heeckeren
H
B a
.
Bredasche
Boek-- en U
Uitgevers-Mij.
en C
Co..
B
a
B
-M . v h.. Broese
B
te B
Breda.
a.
"Een
humoristische kijk in de onderwereld".
Amerikaansche
,,E
". A
aa
humor,, maar
Want het had
aa niet van
a de bovenste plank.
a . Wa
a weI ver-makelijk
kunnen zijn de schimmen van
a
a D
D em 0 s the n e s,, N
N e r 0,,
Boswell,, Johnson,
Shakespeare,
Bacon,, BarB
J
, S
a
a
, Hamlet,
Ha
, Ba
Ba n u ill en nog eenigen
bijeen te brengen [waarom
ook niet van
a
aa
a groote
Franschen
en D
Duitschers?]
praten,
F
a
?] en hen met elkaar
aa te laten
a
a
, maar
aa
zooals
niet geestig heeten..
a dit nu is uitgevallen,
a
, kan
a het Ltoch waarIijk
aa
Die eeuwige aa
aardigheden op B
B 0 s w e 11 en J
John SOD,, op S
S h aaD
kespeare's
auteurschap
van
zijn
stukken
enz.
enz.
zijn
net
nog
a
'
a
a
a
.
.
goed genoeg om aals lectuur op een heel lange,
a
, vervelende reis te
dienen.. Maa
Maar wanneer
dan
Bar n U In aa
aan N
N 0 aa c h gaat
a
a Ba
aa verwij ten
dat
in zijn aark heeft meegenomen en wij
a hij geen megatheriums
a
No ach
een "moppig"
den zondvloed hooren doen,,
N
a
,
" verhaal
aa van
a
dan
- zelfs op reis - kregelig en zeggen dat
a worden we a dit
boekje heel best onvertaald
had
H.. S.
aa
a mogen bIijven..
H
S.
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496Jonas
Lie.. Ma
Macbtsbegeerte.. Naar
Noorsch door
J
a L
Naa het N
Jeannette
E.. Reijser.
J
a
E
K
. Anlsterdam.
A
a . H.
H. J.
J. W.
W . Becht.
B
,
Waarom heeft de vertaaIster
niet den oorspro.ri.keIijken
titel
Waa
aa
maar
andel's genomen D Fa
Fary~ilie U
Ulvung?
aa behouden,, of a
) ,, ?
Niet dat
.L7J1achtsbegeerte een verkeerde opvatting
van
a Ma
a 't
' boek zou
N
a
wezen.. ''t Ka
Ran best zijn dat
titel,, evenals
a deze nieuwe
a
a de vertaling,
a
,
is geautoriseerd.
was
titel Iiever ge-a
. Toch
T
a mij de oorspronkelijke
a
weest,, en weI omdat
a Ltoch het bizonder mooie van
a dit boek is die
reeks prachtige
portretten van
Ulvung's.
a
a de U
' . ''t SSprekendst is zeker
dat
Ulvung,, het hoofd der familie,
a van
a Consul
C
U
a
, in wien de echte
wolvenaard
(Ulv
==
wolf,
ung
jong)
zit.
Hoe
negeert
die heersch-aa (U ,
) . H
zuchtige", aals een echt roofdier,, aIle
zachtere
gevoelens
-- totdat,
a
a
a ,
aals het te laat
aa is,, zijn geweten ontwaakt.
aa . Maar
Maa ook aaIle anaere
a T
figuren,, hoe voortreffelijk zijn ze geteekend!! E
En niet op de aalles-zeggende,, vervelende manier
der naturalisten,
a
a a
, maar
aa met de vlugge
kracht
van
enkele beschrijving,, maar
handea
a een epos.. Geen
G
aa alles
a
a
ling.. D
De menschen moet de lezer., zichzelf teekenen naar
aa hun , ge-sprekken,, en de natuur
naar
a
aa dat
a de menschen haar
aa invloed ond<.r-gaan.
aan 't
aa . En
E dat
a de lezer dit doet,, en dat
a aa
' eind van
a deze novelle
die natuur
in haar
a
aa stoere frischheid en die menschen,, in aal hun
egolsme
en Pforsche liefde,, hem zoo helder voor oogen staan,
I
aa , is
weI een bewUs dat
70 jaar,
a JJonas
a Lie,
L , trots zijn 70
aa , blijft de eerste
novellist van
Noorden..
G. F.
a het N
G.
F . H.
H.

De

l1lvungerne
U
-

==

W.
Nouhuys.. Nederlandsche
Belletrie.. 1901W . G.
G . van
a N
N
a
B
19011n03.
Amsterdam.
,,Tan
Holkema
en
Warendorf1904.
a
W
a
1904 .
1 1903 . A
. Va H
a
Wat
de
schrijver
van
Co
U
per
us'
cyclus
De
Boeken
der
J{leine
Wa
a C
'
D B
I- 7
Zielen zegt:: ,,(
,,(deze)) zal
tot de kennis van
Z
a aals bijdrage
a
a de toestana den in zekere kringen aIleen
reeds als
document
a
a cultuur-historisch
eell blijvende waarde
hebben"" ((bI.. 246)
aa
246) geldt,, me dunkt,, evenzeer
van
Nederlandsche
Belletrie,, 1901-1903,
a zijn N
a
B
1901-1903, aals men in plaats
aa van
a
"de t oestanden"
kritiek".
a
" leest:: ,"de literaire
a
".
Dit is zeker geen geringe loft. Da
Dat de schrijver tach zijn
D
literaire
overzichten uit wat
en tijdschriften van
a
a couranten
a
a genoemde
jaren
kon bijeenverzamelen
in dezen bundel,, zonder zijn "lezers
a
a
hierdoor te zeer te vervelen nlet beschimmelde relazen
van
a
a goed-deels gelukkig', aalweer vergeten boeken,, bewijst weI dat
a zijn kri-tieken iets van
a blijvende beteekenis hebben.. En
E deze ontleenen
zij aa
aan des schrijvers literaire
a eruditie.. Die
D zich niet apdringt in namen,
a
,
jaartallen
of pikante
nootjes,, maar
van
aa a
a
aa is de breede basis
a
a menig
inzichtig,, en tach zoo losjesweg gezegd woard als
a
a b.v.
. . dit:: ,"dat
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4 9 7 -a de
er niets onlogischer is in de wijze van
dan
a zich te openbaren
a
schoonheid"" ((hI.. 28)
28).. Daa
Daartoe werkt ook mede zijn beschaafde
en
aa
bescheiden stijI,, te natuurlijk
dan
a genoemd
a
a dat
a hij welverzorgd kan
worden,, en te zeer die van
a een conscientieus schrijver dan
a dat
a hij
onverzorgd zou moeten heeten..
Toch blijft in de boven-gegeven,
T
, zeer prijzende karakteristiek
a a
een leelijke beperking staan.
Nederlandsche
Belletrie
a deze N
a
B
aa . En
E weI,, dat
zal
tot de kennis der
aa
a hebben", aals bijdrage
a
,,"een blijvende waarde
literaire
kritiek in zekere kringen."." K
Runnen deze door mij gecursi-a
veerde woorden niet wegbIijven?? K
Kritiek streeft er toch naar
aa aalge-. te geven, en niet die van
meen geidige regelen van
kunstbeschouwing
a
,
a
een zeker kringetje.. Maa
Maar neen,, wegb1ijven kunnen die woorden
niet.. WeI
a er,, m.i.
. . voor gelezen worden groote kringen,, desnoods
W kan
de toonaangevende
kringen.. Als
men toch de beschouwingen van
aa
A
a den
schrijver leest en daarin
opmerkt de ietwat
aa
a gefaneerde,
a
, aals van
a een
vorig modeseizoen,, en ietwat
6 te gaan
a koude welwillendheid aalles
aa
waardeeren,
aa
, en daarnaast
aa aa de meer modieuse en warme
a
, bewondering
van
a hen die sociaa1
aa voelen en die dat
a verouderde woord "schuld"
,
"
h~bben in den ban
,
a gedaan
aa voor dat
a zooveel innigere "medelijden",
",
dan
men:: ", wat
a glimlacht
a
a is deze mensch het prettig eens met zijn
tijd,, en wat
a woont hij genoegelijk te midden zijns yolks I"
!" DaarDaa mede, is niet gezegd dat
a de schrijver eerst van
a den tijdgeest
waal"deert
-- aalles hier natuurlijk
genomen
a
aafluistert hoe deze alles
a
aa
in den zin van
a aalles wat
a den tijdgeest niet tegenspreekt aalthans
aa en wat
deze
al
zoo
bewondert,
om
dat
daarna
als
eigen
vondst
te
a
,
a aa a a
a
gaan
vermelden;
0
neen,
allerminst.
'Vaal"
deze
schrijver
bewonaa
;
,a
. Waa
dert,, of ook ve1"geet te bewonderen,, is hij zichzelf,, volkomen echt,,
en 't
a een prettige cOIUI ' is misschien voor hem zelf niet meer dan
cidentie dat
a hij het zoo met den tijdgeest en de tijdgeest het zoo
met hem eens is.. Wa
Wat nu echter voor hem zoo'n
' dagelijksche
a
verrassing
moet zijn,, kon voor oDze literaire
kritiek weI eens te
a
a
betreul"en zijn,, nl.. dat
en in-a de kritiek van
a dezen zoo beschaafden
aa
zichtigen schl"ijver niet eens meer tegen den stroom op gaat.
aa . Zal
Za
dit,, geloof ik,, niemand
kwaad
a e1" niet buiten
a
aa doen,, de, kritiek kan
zal
G.
G . F.
F . H.
H.
a zij toch haar
aa hooge roeping getrouw blijven..
Knut
Hamsnn.
door HerK
H a
. Pan.
Pa . Naar
Naa het Noorsch
N
H mine Schuylenburg.
a . H.
S
. Amsterdam.
A
H. J.
J.W.
W . Becht.
B
. IB04.
1904 .

Hoe begl"ijpelijk dat
Jong-Noorwegen
dweept met Pan!
-N
Pa ! Want
H
a J
Wa
hiel"in is het frissche gedweep met de , natuur
en de vlugge,, levens..a
echte, persoonverbeelding,
van
D , en de , vlotte dramatiek
a a
a een goede,
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Lie,, maar
a JJon aa s L
aa dan
a bij aal die heerlijkheden zit er ook
de moderne geest in en aademt men hier in de sfeer van
Jenseits
a J
von G
Gut aund B
Bose.. Na
Natuurlijk niet zoo dat
Pan ons laat
a Pa
aa verdrinken
in de oneindige verveling van
quasi-analyse,
a een naturalistische
a a
a -a a
,
neen daarvoor
is het te zuiver een N
Noorsch boek.. l\{aar
aa
Maa weI dat
a
Pan meesleept een heel eind voorbij J
Jon aas L
Lie,, of liever den
Pa
Lie nit,, en,, ongetwijfeld smaak
aanderen kant
aa van
a L
aa opwekt naar
aa prik-kelender spijze dan
Lie voorzette.. En
a L
E te meer grijpt dit aan
aa daar
aa
in Pa
Pan dit nieuwe element zoo volkomen vernoorscht is,, dat
a het
bijnaa nationaal
aandoet.. IIn K
K i e 11
11 and's
a het ook,, maar
a
aa aa
a
' novellen was
aa
eenigzins aanders,, aa
aanwezig.. M
Men gevoelde het daar
aa meer aals naawerking van
Z 0 I1 a,
a Z
a, of van
a MM aa u pas
a san
a t,, zeker met veel geest en
verwerkt door de nationale
vaardigheid
aa
a
a novelle,, maar
aa toch als
a vreemd
element.. IIn Pa
Pan doet het aa
aan aals eigen,, zuiver-noorsch,
, nieuw-noorsch element in de literatuur.
a
.
Ret hoek bestaat
H
aa uit twee deelen,, deelen in aalles ongelijk,, in
grootte,, in Ltoon,, en stijl.. H
Het eerste is een stuk aautobiographie
a
Luitenant
Thomas
Glahn,
herinnert "den
van
a L
a
T
a G
a , die zich daarin
aa
,
eeuwigen dag
Noordlandzomer"
1855. En
a van
a den N
a
" van
a 1855.
E dan
a geniet
de lezer van
ontzag
a dat
a echt-noorsche
a voor de natuur,
a
, en van
a het
gedweep met aalles wat
vliegt,, kruipt,, zwemt,, huppelt of
aa
a daarin
wandelt,
a
, verdeI' van
a een kloeke,, bijnaa bruuske karakterteekening,
a a
,
en van
de
naieve
manier
waarop
hier de te Pa
Parijs voorgeschreven
a
a
a
aa
regels der kunst worden genegeerd,, met dit merkwaardig
gevolg
1 ,
aa
dat
van
a deze aautobiographie
a
a die frissche kunst is geworden,, waarvan
aa a
de officieele kunst gewoonlijk geen begrip heeft..
Het tweede gedeelte "Glahn's
1861,"
H
,G a
' dood,, een papier
a
1861," is
totaal
aa aandel's.. Zoo
Z frisch,, onberedeneerd,, ongemotiveerd en oorspronke-boschhut en van
lijk G
G 11aa h n's
' verhaal
aa is van
a zijn leven in de eenzame
a
a
Ed val'
a,
zijn lijden door zijn liefde voor de wispelturige,, wreede E
a d a,
zoo cynisch,, sarcastisch
is het relaas
a a
aa van
a den man
a die G
G 1I aa h n uit
jaloezie
doodschoot in Irndie,
a
a, waar
aa de luitenant
a zijn verdriet,, al
a
jagende,
te vergeten.. D
Deze moordenaar
vindt
a
, trachtte
a
aa van
a GGlahn
Ia
zichzelf een flinken vent en GGII aa h n een gek,, maar
aa elk woord dat
a hij
zegt doet bij den lezer de sympathie
voor GG11aa h n groeien en den
a
En deze afschuw
aafschuw voor zijn sluipmoordenaar
a
aa toenemen.. E
stijgt tot verbittering aals men dien moordenaar
ziet
poseeren voor
aa
den brave,
a , die dankbaar
a
aa is dat
a hij niet zoo gek doet aals GGII aa h n,, en
weI zoo verstandig
is de kat
a
a in den donker te knijpen en zich niet te
laten
terugknijpen.. Maa
Maar de lezer gevoelt dan
a
a ook dat
a hij uit de
sfeer van
woord
a het eerste deel,
a , die,, hoewel weemoed hier het laatste
aa
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is,, zoo innig-frisch
blijft,, wordt overgezet in een sfeer,, waarin
aIleen
aa
a
en sarcasme
het hooge woord hebben.. En
cynisme,, aanklacht
aa
a
a a
E voor
Jong-Noorwegen,
, dat
aa , moge dat
a
J
-N
a vooral
a met zijn tijd wil meegaan,
nieuw en aa
aantrekkelijk zijn,, wij hebben daarvan
aa a hier al
a zooveel
L
aanklacht,
toch
gehoord,, dat
a die toon van
a verbitterde aa
a
, die daarbij
aa
van
G.
G. F.
F. H.
a geen verzoenig weet,, ons vieux }eu schijnt..
H.
IIs.. Querido.
Q 6
.
F.. Bohn.
F
B
. 1904.
1904 .

Over Literatuur.
O
L
a
. Haarlem.
Haa
. De
D Erven
E

dat
IIs het een geluk of een ongeluk voor onze literatuur
a
a de
schrijver in dezen bundel "Kritisch-Iyrische
Essais"
,K
E
a " zoo getrouwe-lijk professie doet van
geloof??
a zijn socialistisch
a
,
"Een
geluk
I"
antwoorden
z'ij,
die
in
de literatuur
,,E
!" a
,
a
aa1s het eerste
en laatste
noodige
den
hartstocht
zoeken.
En
die
1eeft
sterk in
aa
a
. E
dezen bundel;; zoovyel de schreeuwende hartstocht
van
a
a den haat
aa
tegen de burgerlijke individualistische
maatschappij,
de hartsa
aa
a
, als
a
a tocht die zingt van
"het
hoogste begeeren van
Schoonheid en
a
,
a
S
Geluk"
inspiratie"
G
" en' vrucht is van
a "proletarische
,
a
a " ((bI.. 225).
225). En
E
bemerkt men verder dat
- evenals
a in de natuurschila de schrijver a
deringen van
Menschenwee -- over een grooteren rijkdom van
a
M
a
detailleering
beschikt dan
een naturalist
ten onzent,, dan
a
a
46
a
a
a schijnt
er alles
v66r
van
a
66 te pleiten dat
a het socialisme
a
a dezen schrijver onze
literatuur
ten goede komt..
a
Ik
jammer.
I echter vind het voor onze literatuur
a
a
. En
E niet omdat
a
ik aa
aan het socialisme
dezen knappen
a
a
aauteur misgun,, maar
aa omdat
a
ik vrees dat
hem als
lite-a het socialisme
a
a schrijver bederft.. Want
Wa
ratuur
moet de realiteit
weergeven,, de ware,
a
a
a , niet die van
a de mode..
Maar
wat
het
socialisme
hebbe,
het
mist
realiteit,
1eeft
van
Maa
a
a
,
a
,
a fantaa ais
toekomstmuziek.
En
zegt
de
schrijver
dat
zulks
vanzelf
sien,
S6
. E
a
a
spreekt daar
onbestaanbare
de poetische
Kern is van
aa "het
,
aa a
6
K
a het ge-loovige"
156), dan
dat
" ((hI.. 156),
a meen ik daartegenover
aa
a een geloof,, zonder
historie en niet geworteld in de werkelijkheid,, niets is dan
a opwinding
en stof opjagen
-- met hartstocht,
Querido
a
a
, goed.. De
D socialist
a
Q 6
trekt dus den schrijver van
het terrein waar
a
aa hij met volkomen
kon arbeiden
nl.. van
realiteit,
ineesterschap
a
a
a de ware
a
a
, en zet hem
in den socialistisehen
preekstoel.. Hoewel
hy daarmede
voor d.e
a
H
aa
I
literatuur
reeds iets van
heeft verloren,, 'zou
hij
a
a
a zijn belangrijkheid
in dit genre ook weer een meester kunnen zijn - indien het
socialisme
den 77"meester"
zooveel mogelijk
a
" kende.. Maar
Maa neen,, alles
a
commun-maken,
- a
, en dat
a met een overstelpenden woordenvloed,7 en
overdadige
massaas
a
a aa van
a bewijzen en dokumenten en voorbeelden,,

-
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dat
literatuura
a
a de lezer begint te geeuwen:: "wat
, a is die socialistische
D I"
!"
professor geleerd,, en vervelendl
Nog
eens:: hoe jammer
dat
a
a deze schrijver die door zijn raga Na
fijne uitbeelding der dingen en door zijn frissche,, vaak
aa oorspronke-lijke kritiek een trots en :vreugde onzer literatuur
kon zijn,, in dezen
a
bundel ons zoo vermoeit en afmat
woord-a
a door zijn socialistisch
a
geschetter en gelijk-willen-hebben.
G.
.
G . F.
F. H.
H.
Dr.
en PrakT
D . W.
W. Mar
Ma tin.. Kunstwetenschap
K
a in Theorie
P a tijk.. ''sGravenhage.
Nijhoff.
G a
a . ~Iartinus
M a
N
. 1904.
1904 .
Het is een goede daad
geweest van
Dr.. W.
H
aa
a D
W . Martin,
Ma
, den
Onderdirecteur
van
het Koninklijk
Kabinet
van
Schilderijen
te
O
a
K
Ka
a
S
'8
Gravenhage,
Openbare
Les,
' G
a
a , zijn O
a
L , gegeven by zijn optreden als
a
privaatdocent
in de Kunstgeschiedenis
aan de rijk-s-universiteit
te
aa
K
aa
Leiden op 21
21 October
1904,
L
O
1904, in de voor ons liggende brochure voor
een grooter publiek te herhalen.
a
.
Want ook bij een toenemende kunstliefde in aIle
kringen van
Wa
a
a
ons yolk blijft de belangstelling
in de kunstwetenschap
a
a ten onzent
heel klein.. E
En het kalme
en inzichtige pleidooi van
a
a den schrijver
kan
a in dezen van
a groot nut zijno.
Hij laat
H
aa ons zien hoe van
a de twee richtingen die in de kunst-wetenschap
a steeds hehben bestaan,
aa , nl.- de aaesthetische .en
, D de histo-rische,, de eerste vroeger de opperheerschappij
had,
haar
a
a , aa hoogtepunt
bereikte in L
Lessing's
Laokoon,
en
nog
door
Winckelmann,
' La
,
W
1 a
,
Hegel,, Carriere
en SSchopenhauer
werd
gehuldigd.
H
Ca
a
. Dat
Da was
a
de tijd der speculatieve
wat
a
aaesthetiek die voorafverkondigde
a
a mooi
kon zijn,, wat
a leelijk moest worden..
Daarop volgde,, aals reactie
en beinvloed
door de heerschappij
Daa
a
Y
a
der exacte
wetenschappen,
lachte
a
a
, de historische richting.. Deze
D
a
wat
a om die aabsolute stelregels eener stijve aaesthetica,
a, pleitte voor
het relatieve
van
het schoonheidsbegrip en zocht haar
in
a
a
aa kracht
a
het onderzoeken en rangschikken
van
a
a de historische gegevens op ''t
kunstgebied G
Geen wonder dat
Dr.. W.
a de privaatdocent
aa
D
W . Martin
Ma
hier den schrijver van
Het L
Leven en de W
Werken van
Gerri~ D
Dou
a
H
a G
(1901) Dr.
de hand
reikte,, en de groote beteekenis
(1901)
D . W.
W. Martin
Ma
a
van
Daarom is het des te
a de historische richting in ''t licht stelde.. Daa
heuchelijker dat
het in den laatsten
tijd opge-a de privaatdocent
aa
aa
komen streven naar
een meer aaesthetische richting met vreugde
aa
begroet,, en betoogt hoe uit de kunsthistorie toch ook weer een
kunstfilosofie moet opbloeien.. D
Dit betoog schijnt mij ''t zeer be-van
deze
Openbar'e
Les,
, langrijke
a
a
O
a L , en een schoone belofte van
a een

-
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kunstwetenschap
a die wat
a meer geeft dan
a een peuterige bronnen-studie en huisnummerwetenschap,
de schrijver
a , ook aal verklaart
aa
terecht zeer nadrukkelijk
dat
de historische onderzoekingen
a
a daarom
aa
niet overbodig worden,7 integendeel onmisbaar
aa blijven en "voor,
loopig de N
Nederlandsche
kunstfilosofie met hare
a
a conclusies zal
a moeten
wachten
tot dat
a
a de kunsthistorie hare
a onderzoekingen ver genoeg
zal
G.. F.
a hebhen uitgebreid"" ((hI.. 27).
27).
G
F . H.
H.
G. Simons.
G.
S
. OpdenZoom.Haarlem.DeErvenF.
O
Z
. Haa
.D E
F. Bohn.
B
.
1904..
1904
Het eigenaardi~e
van
aa
a dezen bundel van
H
a zes schetsen is dat
a hij
tamelijk
goed begint,, dan
wordt,,
a minder,, daarna
6
a
a wat
aa a beslist inferieur
het er weer wat
a ophaalt,
aa , en heel goed eindigt..
De eerste schets toch Panhar-ing-visschen
is een vlotte beschrij-D
Pa a
ving van
een
vischtochtje
op
de
Schelde
zonder
eenige persoons-a
S
verbeelding van
vol
preciese
natuurschilderingen
a beteekenis,, maar
aa
a
golfjes ribbelden in op-glijing
van
aals b.v.
. . deze:: "Kleine
,K
a het watera niveau
met kronkelende slaglijnen
weer-a waarin
aa
*'schepen en masten
a
a
kaatsen"
1).. De
De A
Antiquaars
zou knapper
van
aa
" ((hI.. 1)
D tweede D
aa
a
a per-soonskarakteristiek.
zijn aals de schrijver ODS maar
aannemelijk had
a a
aa aa
a
kunnen maken,
a
, 1e :: dat
a
,
a er tegenwoordig nog door een roomschen pastoor,
behalve
J\{ e m Ilin c k
a
aandere kosthaarheden,
aa
, ook een triptiek van
a 31
of van
a een aanderen primitive voor een aappel en een ei aan
aa onhekende
opkoopers wordt versjaggeld;
a
; en 22e :: dat
a z,Oo'n
' opkooper in religieuse
extaze
aanschouwen van
Christus.. De
a komt bij het aa
a den gekruisten C
D
derde Va
Van de Z
Zeven G
Geitjes
eindigt aaldus:: "Hendrik
R
,H
((een idioot,, in
het slachthuis
van
neuriede.. Hij
a
a een paardenvilder)
aa
) Hendrik
H
H trad
a
het harig
donker rustig binnen.. Het
a
H licht was
a buiten.. flier
H moest-ie
En wielde traag
''n mes slijpen.. E
aa den ronden slijpsteen.. En
E sleep het
scherp tot vlijm,, keurde het met zijn nagel,
deed
het
rinkelen
bij
a ,
het koel aa
aanstrijken langs
zijn
wang.
a
Wa .
Wreed,, wreed kermden de honden,, neer,
W
6 , neer
6 rilde het manea licht .....
. . .
En hij stak
E
a eerst den dwerg dood
en toen den 6een-oog.
.
Het witte schijnsel over het ou\ve kerkhof,, - de knekels en
H
geraamten
fosfor-glanzend
onder 't
- de honden
' wuiven der nevelen aa
- a
jammerend
in de holen - de idioot zalig
droomend,, en neuriend
a
a
6
naar
aa het manelicht"
a
" ((b1.. 73).
73) .
En deze schets heeft aals ondertitel ...
Maan-Idylle!!
E
. . . Maa
-I
!! N.
N. B.
B.
Idylle!!
I
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Lijkie-spelen,
gesol van
Daarop
voIgt L
Daa
, een beneden-dierlijk
a aarme
kinderen met hun doode broertje,, zoo navrant,
a a , zoo gezocht-walging- a
wekkend dat
is in Op
Schobber-De-Bonk
ten-a het een verademing
a
O S
-D -B
a naturalisme
minste niet erger dan
te moeten" lezen.. Waarop
a plat
a a
Waa
dan
Aan Boord
en aan
a Aa
B
aa Wal
Wa _.
--• gelukkig de grootste schets -- een
knappe,
beschrijving geeft van
'tJ(anaal,
a
, realistische
a
a een overtocht over TKa
aa ,
en een bizonder goede echt-impressionistische
teekening van
a een dag
a
slenterens door Londen.
L
.
De taal
D
aa is forsch,, kloek,, vaak
aa verdienstelijk~, mits ze niet in
vervalt.
''t gewild artistieke
a
a . Zoo
Z vind ik dit aal voor reeds in:: "al
a
rapj
a aachtte de wind in het wijd open doek",
", gemaniereerd.
a
. Verder
V
in de eerste schets veel vlaamsch-klinkende
woorden aals:: het tot
aa
perels verruizelde water,
a
, schoer,, m,utserd,, enz.. bemerkend hield ik die
eerst voor aa
aanpassing
aan
a
aa de gouwspraak,
aa , daar
aa we in deze schets te
Bergen op Z
Zoum en op de S
Schelde zijn;; toen ik echter bij de tee-B
kening van
en streuvelen,,
a Lon
L don woorden vond aals:: het gedacht
a
kwam
a
''t vermoeden op dat
a de schrijver deze "\voorden onthouden
had
Vlamingen.
G. F.
a uit lectuur der jongste V
a
.
G.
F. H.
H.
Uit de nagelaten
papieren
van
Nurks,,
U
a a
a
a een IIndischen N
door M
Mr.. Paul
Chz.. Amsterdam,
Pa
JJ.. Koster
K
C
A
a , D.BuysDz.
D. B
D .
Can~era
Nurks "niets had
IIn de Ca
a lezen wij dat
a N
a van
a dien kieschen.,
terughoudenden schroom,, die even bang
is om te beleedigen als
a
a
am beleedigd te worden".
".
Hoe is het nu mogelijk,, dat
er behagen
in schept,,
H
a iemand
a
a
ruim vier handerd bladzijden
drllks
te
vullen
met
eene
aanhoudende
a
aa
scheldpartij,
zelfs N
Nurks van
Cameraa zich schamen
zan??
a , waarvoor
aa
a de Ca
a
Nog onbegrijpelijker zouden wij het echter vinden,, wanneer
er
N
a
menschen waren,
het geheele boek door te
a , die den moed hadden
a
lezen..
E.. B.
E
B . K.
K.

Java,
en fantazieen,
Aug u s tad
Wit..
Ja
a, Feiten
F
a a
, door A
a e W
Nederlandsch
overgezet onder toezicht van
IIn het N
a
a de schrijf-ster,, door C
Cor n eli aa van
0 0 s t e r z e e·.. M
l\f et 160
160 illustraa 0
atien.. ''s-Gravenhage,
& Z
Zn.. 1905.
-G a
a , W.
W . P.
P . van
a SStockum &
1905 .
Een echt N
Nederlandsch
boek ....
Nederlandsch
overgezet??
E
a
. . in het N
a
Dit vereischt misschien voor sommige lezers eenige toelichting..
D
Aug u s tad
Wit slechts uit echt,, knap
Hol-ZZij Ltoch kennen A
a e W
a H
landsch
werk .....
a
...
Toch is het zoo:: deze,, in de laatste
jaren
T
aa
a
aalgemeen bekend
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geworden schrijfster begon haar
te beproeven in het Engelsch,
E
,
aa talent
a
in de "Facts
Java",
Straits
Tirnes
Fa
aand fancies
a
a
T
aabout Ja
a", eerst in de S
te SSingapore,
te
aals feuilleton opgenomen,, daarna
aa a gezamenlijk
a
a
, later
a
)'s.-G
a
. Gravenhage
herdrukt..
a
Maar niemand,
dat
Maa
a , die het niet wist,, zou raden
a ver-a
a het thana
schenen werk niet oorspronkelijk N
Nederlandsch
was.
a
a .
De
D uitgevers hebben ongetwijfeld goed gedaan,
aa , ons,, dat
a is
het N
Nederlandsche
en
het
Nederlandsch-Indische
publiek,
thans
a
N
a
-I
, a eene
Hollandsche,
bijzonder
fraai
geillustreerde
uitgaaf
aan
te bieden..
aa
H a
aa
aa
,
Er
zijn
enkele
zeer
enkele
I,
o.a.
b1.
36-39
gedeelten
die wij
.
E
. 36-39 !, .a
weI zouden willen missen;; maar
aa hoeveel fraais
aa staat
aa niet daartegenaa
over,, waar
Javaansche
volksleven schetst of
aa de schrijfster ons het Ja
aa
ons,, met hare
voor oogen toovert!!
a pen,, de IIndische natuur
a
Alles te zamen
genomen is mejuffrouw deW
Javaa een
W it'I s Ja
A
a
mooi boek,, dat
zullen,, het lezende
D
a vele koopers moge vinden.. Dazen
en genietende,, aallicht iets meer gaan
aa gevoelen voor het wonder-schoone laud,
E.
a , vel" over zee.. .. .. ..
E . B.
B . K.
K.

N ederlandsch
OostWest-Indie
N
a
O - en W
-I
; geographisch,
a
, ethno-graphisch
en economisch beschreven door Dr.
D . H.
H . Blink.
B
.
a
Boekhandel
voorheen E.
E. J.
J . Brill,
B
, 1904.
1904.
B
a
, Leiden,
L
Van dit werk ontvingen wij pas
Va
a de beide eerste afleveringen;
a
; er
moeten nog dertien voIgen.. H
Het oogenblik is dus zeke1" niet ge-komen om e1" een bepaald
aa oordeel over uit te spreken:: wij kunnen
aIleen
zeggen,
dat
hetgeen
wij thans
a
, a
a ontvingen over het algemeen
a
een gunstigen indruk maakt.
Jammer
dat
aa . Ja
a de schrijver,, bij het
samenstellen
van
6
a
a zijn overzicht del" ontwikkelingsgeschiedenis voor
de 19
1ge eeuw,, blijkbaar
Rouffaer's
Encyclo-aa R
a ' belangrijk
a
aartikel in de E
paedie
van
Ned.-Indie
over de oudste ontdekkingstochten (III
(III hI.. 363
a
a X
.-I
363
vlg.)
E.. B.
E
B . K.
K.
.) nog niet kende..

Voorts zijn door de, redactie
ter aa
aankondiging ontvangen
de
V
a
a
navolgende
boekwerken::
a

F.. B.
F
B. Me
M y e r.. Elia
E a en het geheim zijner kracht.
a
. Vrij
V naar
aa ''t Engelsch
E
1
door H.
H. W.
W . S.
S . 22e druk.. Amsterdam.
A
a . Firma
F
a B.
B . van
a der Land.
La
. 1904.
1904 .
Prof.. D
Dr.. C.
Brieven naar
Hoogduitsch door J.
P
C . Hil
aa het H
H ty.. B
J. L.
L.
Amsterdam.
Lan d.. 1904.
A
a . Firma
F
a B.
B . van
a de r La
1904 .
Theo Ma
Malade.
Hulpprediker,
door J.
T
a
. De
D H
I
, naar
aa het Duitsch
D
J. FabriFa
cius JJzn.. J.
J. A.
A . Sleeswijk.
S
, Amsterdam.
A
a .
Almen.
Rehn,, een boek van
SSigge A
6 . Folke
F
R
a een sanatorium.
a a
. Naar
Naa
het Z
Zweedsch door Jeannette
E. Keyser.
t.. 1904.
J a
E.
K
. Amsterdam.
A
a . H.
H. J.
J.W.
W . Bech
B
1904 .
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S
hat Zweedsch
door Ph.
B i g ur d.. De
D Svenssons.
S
Z
P .W
W ij smaa n..
. Uit
U
. S.
S . C.
C. van
a Doe
D
1904 .
Leiden.
s bur g h.. 1904.
L
Ed
de Ridderschap
E win Cas
Ca k 0 den.. Toen
T
R
a in bloei was.
a . RotteriR
dam.
a . B
B red e
6 e..
Gil
van
G be r t Par
Pa k e r.. De
D zetels der machtigen.
a
. (Gedenkschriften
(G
a
Robert
Moray).
R
M
a ). 22 deelen.. Rotterdam.
R
B
a .
a . Bredee.
Vic
blo~ien,, vert..
V e n t oB
B 1an
a colI ban
a e z.. Waar
Waa de Oranjeboomen
O a
A. A.
A. Fokker.
F
door A.
. Amsterdam.
A
a . Van
Va Holkema
H
a en Warendorf,
Wa
.
L.
verhaal
L . Penning.
P
. De
D kolonist van
a Zuid-West-.A.frika.
Z
-W
-A
a. Een
B
aa uit de
Afrikaansche
Concentratiekampen
tijdens den oorlog van
1899-1902.
A
aa
C
a
a
a
1899-1902 .
I's G
a
a . Voorhoeve.
V
Gravenhage.
.
Gus t aa f af G
G e ye r s tam.
Gelukkige Menschen.
Zweedsch
G
a . G
M
. Uit
U het Z
door Gert.
G
. B.
B . Nor
N t aa k k e r.. Amersfoort,
A
, Val
Va k h 0 f fen C
0 o..

